
activitats extraescolars 20-21

FUTBOL
L’activitat té l’objectiu

d’iniciar-nos a l’esport del futbol coneixent la seva
reglamentació, tècniques

específiques i tàctiques col·lectives en
el joc ofensiu i defensiu. Com a

complement a aquesta activitat es
realitzaran partits amistosos amb altres

escoles i concursos d’habilitat.

ROBÒTICA EDUCATIVA
(PRIMARIA)

Els alumnes aprendran a muntar i
programar el seu propi robot, treballant en conceptes

de  programació i muntatge, i possibles millores
dels seus dissenys per assolir els reptes proposats. Les

sessions de robòtica
s’alternaran amb sessions destinades a la creació de

videojocs, treballant perspectiva
en tres dimensions, les proporcions, la lògica i el

pensament computacional,
mentre els alumnes aprenen les bases de la

programació orientada a objectes.
HORARI: DIMARTS DE 16:30 A 17:30

GESTIONA L’ACTIVITAT: JAVI SALAMERO (CLUB

ESPORTIU CATALUNYA SOCCER)

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 45,00 € EL
TRIMESTRE

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 50 € EL
TRIMESTRE

HORARI: DIMECRES 16:30 A 18:00

GESTIONA L’ACTIVITAT: INNOVA’T EDUCACIÓ

 
PREU FAMÍLIES SÒCIES: 26 €/MES +10€

MATRÍCULA

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 30 €/MES +10€
MATRÍCULA
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IOGA (PRIMÀRIA)

Descobrir la potencialitat del cos i la
ment a través de l’exercici físic, es
converteix en una experiència

divertida i a l’hora procura beneficis molt
profunds. Aquesta ciència mil·lenària
proporciona un desenvolupament físic,
mental i emocional màxims. Per tant,

quan més aviat es comença a practicar,
més aviat es desperten totes les àrees

cerebrals. La concentració augmenta de
manera natural, potenciant la facilitat

d’aprenentatge, la creativitat i
coordinació motora.

Per tal de garantir les mesures de
prevenció i seguretat caldrà que cada
nen o nena porti la seva màrfega el dia

de l’activitat.

HORARI: DIJOUS DE 16:30H A 17:30H
GESTIONA L ’ACTIVITAT: ESTHER MOLINA I DEL
RIO. PROFESSORA INTERNACIONAL DE HATHA

YOGA, PER LA “INTERNATIONAL YOGA
ALIANCE”

PREU FAMÍLIES SÒCIES:  20 €/ MES

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 24 € /MES

DIFERENTS HORARIS (MIRAR ENLLAÇ
INSCRIPCIÓ)

GESTIONA L ’ACTIVITAT: PISCINA
MUNICIPAL DE SALT

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 50,00 € EL
TRIMESTRE (APROXIMADAMENT)

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 100 € EL
TRIMESTRE (APROXIMADAMENT)

PISCINA
Cal que les famílies

s’encarreguin
del transport i de l’estona de

vestuari. L’AFA només
organitza l’activitat per

poder gaudir d’un millor preu
pel curset. L'AFA no fa la

selecció de nens i
nenes, això ve donat per la

Direcció de la Piscina
municipal

HORARI: O DE 16:30 A 17 O DE 16:30
A 17:30 DE DILLUNS A DIVENDRES

GESTIONA L ’ACTIVITAT: LA BAMBALINA
SERVEIS EDUCATIUS

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 
32 €/MES (01 HORA DIÀRIA), 

20 €/MES (MITJA HORA DIÀRIA)

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 
36 €/MES (1 HORA), 

24 €/ MES (MITJA HORA)

ACOLLIDA
TARDES

Activitat diària. Espai lúdic de
joc dirigit i/o

lliure


