
 

 

 

 

Quota trimestral:   octubre 54€,   gener 54€   i   abril 45€ 

 

 

 

Activitat Descripció Curs Dia de realització 

GIMNÀSTICA 
ESPORTIVA I 

Preparació física i col.locació del cos 
mitjançant exercicis gimnàstics, 
artístics i figures acrobàtiques. 
 

De P3 a 
2n 

Dimarts de 16.30 a 17.45 

GIMNÀSTICA 
ESPORTIVA II 

Entrenament i col.locació del cos 
mitjançant exercicis gimnàstics, 
artístics i figures acrobàtiques. 
Es realitzen coreografíes i exercicis. 
 

De 3r a 
6è 

Dijous de 16.30 a 17.45 

PATINATGE 
ARTÍSTIC 

Practica en linia i desenvolupament 
de les habilitats adquirides, tot 
treballant esport, circuits i 
coordinació. 
 

De 1r a 
6è 

Divendres de 16.30 a 
17.45 

PATINATGE EN 
LÍNIA 

Desenvolupament de diferents 
acrobàcies i figures amb patins de 
rodes mitjançant exercicis i 
coreografíes musicals. 
 

De 1r a 
6è 

Divendres de 16.30 a 
17.45 

LUDOMÚSICA Activitats lúdiques i musicals per a 
fomentar la curiositat vers la música, 
amb l'objectiu d'estimular, des de la 
pràctica artística, el creixement 
personal dels infants. 
 

De P3 a 
P5 

Dimecres de 16.30 a 
17.45 

DANSA Treballarem la iniciació a les activitats 
rítmiques i els aspectos de 
coordinació i sentit rítmic amb 
coreografíes en grup. 

De 1r a 
6è 

Dilluns de 16.30 a 17.45 

Activitats extraescolars curs 2022-23 

 



Quota personalitzada per dies d’activitats 

 

 

AFTER 
ACTIVITIES 

Activitat dirigida on els alumnes 
realitzen tallers, jocs i activitats on 
l’idioma principal és l’anglès I el 
català. 
 

De P3 a 
6è 

Cada dia de 16.30 a 
17.45 
Inscripció per dies 

Fixes: De 16:30 a 17.45h(preu/mes x gir bancari) De 16:30 a 17h (preu/mes x gir bancari) 

5 dies/setmana 39,00€ (setembre 22,10€ / juny 25,50€) 25,00€ (setembre 14,30€ / juny 16,50€) 

4 dies/setmana 35,00€ (setembre 20,15€ / juny 23,25€) 23,00€ (setembre 13,65€ / juny 15,75€) 

3 dies/setmana 30,00€ (setembre 16,90€ / juny 19,50€) 20,00€ (setembre 12,35€ / juny 14,25€) 

2 dies/setmana 24,00€ (setembre 12,68€ / juny 14,65€) 17,00€ (setembre 10,40€ / juny 12,00€) 

1 dia/setmana 17,00€ (setembre 7,48€ / juny 8,65€) 13,00€  (setembre 5,85€ / juny 6,75€) 

Esporàdics: 5,00€ (al moment) Màxim 3 cops al mes 3,00€ al moment. Màxim 3 cops al mes  


