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CIRC EN ANGLÈS 

(SIROCUS. ALISON FRASER) 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: 

- Circuits acrobàtics psicomotors 

- Malabars 

- Aeris (trapezi, teles) 

- Escalfament amb cançons en anglès. 

HORARI: DIJOUS (de P5 a 6è) 

PREU: 17 € mensuals 

ESPORTS 

PROPOSTES D’ACTIVITAT: 

- Patinatge:Iniciació al patinatge a través 

de jocs i circuits 

 

- Futbol sala: Treball de joc cooperatiu, 

exercicis tècnics i tàctics bàsics de 

futbol. 

 

- Tennis: introducció al tennis  a través 

d’exercicis tècnics bàsics (drive, revés, 

esmaixada, bolea, jocs a la xarxa, 

dobles…) 

 

- Gimnàstica rítmica: Treball de 

coreografies a partir d’elements com la 

pilota, cintes i el cercle, per tal de 

desenvolupar capacitats físiques i 

expressives.  

HORARI: 

DM DX DJ DV 
Gimnàstica 

rítmica 

(de P5 a 

6è) 

Patinatge 

(de P5 a 

6è) 

Tennis 

(de P5 a 

6è) 

Futbol sala 

(P5 i 1r) 

 

PREU: 17 € mensuals 

 

                

 
MÚSICA AMB MOVIMENT 

 
PROPOSTA D’ACTIVITAT: 

 

Preparació de la veu: Com cantem? Com afinem? 

Aprenentatge musical : 

-La cançó com a base de l’aprenentatge musical. 

-Les notes musicals de manera pràctica per aprendre músiques. 

-Els ritmes: coneixement de les notacions rítmiques del llenguatge 

musical, aplicacions pràctiques amb percussions al cos, amb 

instruments i amb cançons. 

 

HORARI: 

DL DM DX DJ DV 

 de 4t a 6è  de P5 a 3r  

 

PREU: 20 € mensuals 

 

ACTIVITATS PER A ADULTS 

TAI-TXI, amb Laura Serra 

HORARI: Dimarts de 20:30 a 21:30 h. PREU: 20 € mensuals 

 

IOGA, amb Mari E. Navarro  

HORARI: Dimecres de 21:00 a 22:30 h. PREU: 22 € mensuals 

 

MÚSICAL'COR, amb Esther Castells 

HORARI: Dilluns de 20:00 a 21:00 h. PREU: 18 € mensuals 

                    

SCRAP 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: 

L’scrap consisteix en crear àlbums de retalls 

personalitzats amb decoracions de tot tipus: botons, 

adhesius, cintes, papers de colors, lletres, segells, 

retalls…  

Es faran 8 projectes monogràfics d'un mes de 

durada aproximadament: llibreta personalitzada, els 

nostres segells, postals de Nadal, calendari del 2015, 

origami decoratiu, àlbum de fotos, la nostra inicial i 

àlbum per a les fotos de l’estiu.  

 

HORARI: DIJOUS (de 3r a 6è) 

PREU: 25 € mensuals  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TALLER (PILAR ORS) 

PROPOSTA D’ACTIVITAT: 

Descobrir i potenciar la creativitat i viure el procés creatiu a través de la plàstica i  

l’art. Experimentació a partir del dibuix i la pintura. Manipulació de diferents 

materials; la transformació, la construcció…  

� Motivar la imaginació i l’experimentació, treballar la 

idea i dur-la a terme. 

� Descobrir i deixar lloc a l’espontaneïtat. 

� L’expressivitat. Mirar més que veure. Sense dir com ha 

de ser el resultat, sinó com es pot fer. 

� Conèixer diferents materials i tècniques

� Expressar-nos amb un nou llenguatge, el visual

 

HORARI:       

DL DM DX DJ DV 

de 4t a 6è  de P5 a 3r   

 

PREU: 25 € mensuals (material 1r mes: 20 €) 

INFORMACIÓ GENERAL 

L’HORARI de totes les activitats és de 16:30 a 17:30 h, amb l’excepció de l’activitat 

d’anglès de 4t, que finalitza a les 17:25 h, i d'anglès de 1r i 2n, que finalitza a les 

17:55 h.  

Les activitats COMENÇARAN la primera setmana d’OCTUBRE (dilluns 29

setembre - divendres 3 d’octubre). 

Els fulls d’inscripció els podeu deixar a la safata que trobareu a consergeria

enviar-los escanejats a extraescolars.canmanent@gmail.com 

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ANGLÈS

PROPOSTA D’ACTIVITAT:  

- Activitats d’anglès centrades en la comunicació oral, la motivació dels alumnes

amb la utilització de material pedagògic a mida.

- Tots els cursos segueixen programes dissenyats per Cambridge School, tot garantint que 

cada curs sigui l’equivalent d’un curs escolar d’anglès.

HORARI: 

DL DM 

N4 (4t): 1 h  

 N1 (1r): 1,5 h 

 N2 (2n): 1,5 h 

PREU: 

- 1,5 h setmanals: 36,9 € mensuals (110,7 € el 1r i el 2n trimestre i 73,8

es farà classe al juny) (+ 20-30 € aprox. per llibres

- 2 h setmanals: 49,2 € mensuals (147,6 € el 1r i el 2n trimestre i 98,4

farà classe al juny) (+ 30 € aprox. per llibres) 

** En el cas que el nombre mínim d’alumnes per grup (8) es vegi reduït al llarg del curs, 

variarà en funció del nombre d’alumnes. 

Descobrir i potenciar la creativitat i viure el procés creatiu a través de la plàstica i  

pulació de diferents 

Motivar la imaginació i l’experimentació, treballar la 

.  

L’expressivitat. Mirar més que veure. Sense dir com ha 

tècniques 

nos amb un nou llenguatge, el visual 

amb l’excepció de l’activitat 

anglès de 1r i 2n, que finalitza a les 

(dilluns 29 de 

a consergeria o 

LES INSCRIPCIONS S’HAN D’ENTREGAR 

DILLUNS 22 DE SETEMBRE

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2014-15 
 

 

 

ANGLÈS 

Activitats d’anglès centrades en la comunicació oral, la motivació dels alumnes i els jocs, 

la utilització de material pedagògic a mida. 

Tots els cursos segueixen programes dissenyats per Cambridge School, tot garantint que 

cada curs sigui l’equivalent d’un curs escolar d’anglès. 

DX DJ DV 

N4 (4t): 1 h   

   

   

€ el 1r i el 2n trimestre i 73,8 € el tercer trimestre: no 

s).  

el 2n trimestre i 98,4 € el tercer trimestre: no es 

** En el cas que el nombre mínim d’alumnes per grup (8) es vegi reduït al llarg del curs, la tarifa 

S’HAN D’ENTREGAR ABANS DEL 

DE SETEMBRE 


