
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2016 - 2017 

 

Benvolgudes famílies, 

Ja ens trobem a les portes d’un nou curs escolar i esperem que aquest sigui el més profitós 

possible per a tothom. Per complementar la formació que els nostres fills/es reben a l’escola, us 
presentem la relació de les activitats extraescolars que hem organitzat per al curs 2016-2017. 
Entenem que la funció d’aquestes activitats és la de posar a l’abast dels alumnes diversos 
mitjans per tal que puguin ampliar coneixements, desenvolupar aptituds i, en definitiva, afavorir 
la seva formació.  Es per això que aquest curs hem intentat millorar la qualitat de l’oferta 
extraescolar. 
 
A l’inici del curs se us farà entrega de tota la documentació per formalitzar les inscripcions i se 
us informarà de les formes i terminis de pagament.  També se us farà saber el dia de les portes 
obertes per tal de fer un tastet de les activitats. 
 
Tingueu en comptes que en el cas que en alguna activitat no s’arribés al nombre mínim 
d’alumnes per realitzar-la, s’ajuntaran els grups o bé es suprimirà.   
 
A continuació us fem una descripció de cada una de les activitats i us adjuntem la graella: 
 

 
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 
 
 
TALLER AMARÈ 
D’octubre a maig 
El Taller Amaré de creació artística de Vilanova es desplaça a l’escola Cossetània per oferir-nos 
aquesta activitat. 
Els infants aprendran una sèrie de tècniques artístiques com els coneixements bàsics del 
dibuix, de la pintura, el paper maixé i el fang.  A través de l'expressió artística es fomenta la 
creativitat i es descobreixen habilitats i destreses personals. 
Horari: dilluns de 16:30 h a 18:00 h (de P4 a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aportació material: 15 eur/curs 
Aula: Taller 
 
 
TEATRE 
D’octubre a maig 
El teatre té com a finalitat entretenir i ensenyar. A través de la interpretació teatral els infants 
aprenen una sèrie d’habilitats i disciplines que afavoreixen el desenvolupament del caràcter 
del nen/a, milloren la seva autoestima, timidesa i control de les 
emocions.  Aprenen a actuar  en públic, memoritzar,  expressar 
sentiments amb la veu i el cos i compartir situacions diferents amb els 
seus companys alhora que juguen amb el món de la fantasia. 
Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Música 



CAPOEIRA 
D’octubre a maig 
La capoeira és una expressió corporal d’origen brasiler que fusiona la dansa i la música amb 
l’art marcial.  L’adaptació per a infants des de ben petits representa per a ells un divertit joc 
d’agilitat corporal que afavoreix la coordinació i 
l’equilibri a través de moviments  gimnàstics i 
acrobàtics. 
Horari: dimecres de 16:30 h a 18:00 h (de P4 a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Gimnàs 
 
 
HIP-HOP  
D’octubre a maig 
El Hip-Hop és un estil de ball basat en una coreografia i ritme modern que té per objectiu 
afavorir  moviments gimnàstics i aeròbics.   
Horari: dimarts de 16:30 h a 18:00 h (de 1r a 3r) 
Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h (de 4t a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Gimnàs 
 

 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
 
TECNOLAB 
D’octubre a maig 
Espai d’aprenentatge tecnològic que fomenta la creativitat i 
l’experimentació a través de la programació de videojocs, la robòtica i la 
impressió 3D mentre aprenen els fonaments de l’electricitat i l’electrònica. 
Horari: dimarts de 12:30 h a 14:00 h (de3r a 6è) 
Horari: dimarts de 14:00 h a 15:00 h (1r i 2n) 
Preu soci AMPA: 25 eur/mes 
Preu no soci AMPA: 32 eur/mes 
Aula: Informàtica 
 
 
ESCACS 
D’octubre a maig 
La secció d’escacs de la Gran Penya de Vilanova es desplaça a l’escola Cossetània per oferir-nos 
l’aprenentatge de forma lúdica d’aquest joc mil.lenari, aprenent estratègies i tècniques de joc i 
alhora els  valors formatius que aporta la pràctica d’escacs, com la planificació, la memòria, el 
raonament i la concentració. 
Horari: divendres de 12:45 h a 13:45 h (de 4t a 6è) 
Horari: divendres de 13:45 h a 14:45 h (de 1r a 3r) 
Preu soci AMPA: 100 eur/curs (promoció 1r any activitat) 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Informàtica 



 

 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
 
BÀSQUET CNV  
De setembre a maig 
El Club Nou Bàsquet Vilanova es desplaça a l’escola Cossetània 

per oferir-nos la possibilitat de poder formar part d’un equip 

esportiu de bàsquet que fomenta els valors i el treball en 

equip. 

Cicle inicial (1r i 2n) 
Dos entrenaments setmanals d’una hora i mitja els dimecres i els divendres de 16:45 h a 18:15 
h (els entrenadors recullen els nens/es a la sortida de classe a les 16:30 h i berenen junts  de 
16:30 h a 16:45 h). 
Es tracta de jocs de bàsquet combinats amb jocs esportius. 
Preu:  120 eur/curs  
 
Cicle mitjà i superior (de 3r a 6è) 
Dos entrenaments setmanals d’una hora i mitja els dimecres i els divendres de 16:45 h a 18:15 
h (els entrenadors recullen els nens/es a la sortida de classe a les 16:30 h i berenen junts  de 
16:30 h a 16:45 h) i competició escolar de la lliga comarcal CEG els dissabtes al matí. 
El preu inclou la fitxa de competició, l’assegurança esportiva,  una samarreta d’escalfament, 
una samarreta reversible (per les noves inscripcions) i una bossa del club.  Els equipaments de 
competició són del club i es cediran al nen/a cada any. 
Preu: 220 eur/curs (els socis de l’AMPA tindran 10 eur de descompte) 
 
Lloc: Pista de bàsquet 
 
L’activitat iniciarà el primer dimecres del curs al setembre i serà gratuïta fins a l’octubre.  A 
principi de curs se us lliurarà la documentació per tal de fer les inscripcions abans de 30 del 
setembre.  També es realitzarà una reunió informativa per a tots aquells que hi estigueu 
interessats.   
 
 
 
MULTIESPORT 
D’octubre a maig 
Aquesta activitat té com a objectiu el foment i promoció de l’esport en edat escolar 
especialment per a tots aquells alumnes que no formin part d’un equip esportiu. 
Horari: dilluns de 16:30 h a 18:00 h. 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Lloc: Pista de bàsquet 
 
 
 
FUTBOL MARGATÀNIA  
Se us farà arribar la informació en un document a part. 
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