
 

 

 

            Curs 2018/19 

AMPA CEIP Xarau  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GENERAL 

 
ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h P4-P3 o P4-P5 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 1r i 2n 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dc de 1630 a 1730 h 3r i 4t 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 5è i 6è 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 
idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. En el cas de petits 
segons demanda es faran grups de P3 i P4 o de P4 i P5, mai es faran de P3 amb P5. 

 
 
BÀSQUET Dv de 1630 a 18 h 3r, 4t, 5è i 6è 125 € 

Aprendrem l’esport del bàsquet. 

 
 
DANSA CREATIVA Dt-dj de 1630 a 1745 h P3, P4 i P5 200 € (1dia 125€)   

El taller de dansa creativa suposa el contacte del nen amb la dansa com a mitjà d’expressió 
corporal buscant desenvolupar la sensibilitat, la imaginació, la coordinació, l’expressivitat, el 
sentit del ritme i la musicalitat. 

 

 
DESCOBRIM LA MÚSICA Dv de 1630 a 1730 h P3, P4 i P5 125€ 

Serà un taller on aprendrem música a través del joc. Treballarem diferents aspectes com 
l’oïda, el moviment corporal, la veu, el ritme i la imaginació. 

 

 
FUTBOL-SALA Dt-dj 1630 a 18 h 3r i 4t 175€ (1dia 100€)   

FUTBOL-SALA Dl-dc 1630 a 18 h 5è 175€ (1dia 100€)   

FUTBOL-SALA Dl-dj 1630 a 18 h 6è 175€ (1dia 100€)   

Aprendrem l’esport de futbol sala. 

 
 
HIP-HOP Dl de 1630 a 18 h 1r i 2n 125 €  

HIP-HOP Dv de 1630 a 18 h 3r i 4t 125 €  

HIP-HOP Dc de 1630 a 18 h 5è i 6è 125 €  

Activitat on els nens i nenes aprenen a moure’s al ritme de la música. 

 

 
LEGO ROBOTIX I Dl de 1630 a 17 30 h 1r, 2n i 3r 125 €/trimestre 

Investigació del funcionament de màquines i mecanismes i introducció a la robòtica de forma 

divertida. La metodologia de Lego Education es basa en la construcció activa i el descobriment 
guiat pels participants. 
 Grups de fins a 12 alumnes. Matrícula:20€ 

 

 
LEGO ROBOTIX II Dj o dv de 1630 a 17 30 h 4t, 5è i 6è 125 €/trimestre 

Disseny i programació de robots per resoldre reptes científics actuals. La metodologia de Lego 

Education es basa en la construcció activa i el descobriment guiat pels participants.  
Grups de fins a 12 alumnes. Matrícula:20€ 

 

 



 

 

 

 
PISCINA Dl(1) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

PISCINA Dc(2) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

PISCINA Dl(3) de 1640 a 1725 h De 3r a 6è 65 € 

Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són 
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina. 
Activitat limitada a: (1) un grup de 10 nens/es, (2) dos grups de 10 nens/es i (3) un grup de 12 
nens/es. 

 
 

POLISPORTIU  Dc-dv de 1630 a 18 h 1r i 2n 175€ (1dia 100€)   

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 
haurà partits contra altres escoles. 

 
 

PRE-POLISPORTIU Dc-dv de 1630 a 18 h P5 175€ (1dia 100€)   

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 

haurà partits contra altres escoles. 

 

 
TAI TXI Dv de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 140 € 

És una antiga art marcial interna xinesa basada en la suavitat, que potencia la relaxació, 
l'atenció plena i l'equilibri físic, mental i emocional. Aquesta activitat inclou descomptes per a 

germans i també per a famílies nombroses, monoparentals i en atur. 

 

 

TAEKWONDO Dt de 1630 a 18 h De P5 fins a 6è 190€  

Aprendrem una de les arts marcials més coneguda i practicada arreu del món. És un esport on 
s’utilitzen mans i peus, es guanya agilitat i alhora es busca diversió i cooperació.  
Tae: utilització dels peus / kwon: vinculat a braços i punys / do: camí cap a la perfecció. 

 

 

VOLEIBOL Dt de 1630 a 18 h 3r, 4t, 5è i 6è 125 € 

Aprendrem l’esport del voleibol. 

 

 

Els preus són anuals exceptuant aquells en què ja especifica trimestrals. 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

DIES D’INSCRIPCIÓ: 20 i 21 de setembre de 2018 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CEIP Xarau 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

 

Les activitats començaran el dilluns dia 1 d’octubre de 2018. 


