
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OLVAN 2017/2018 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15.00h a 16.30h   
        

MOTRICITAT 

(P3-P4 i P5) 

16.30h a 18.00h 

ZUMBA 

(a partir de P4) 
  

MULTIESPORTS 

(a partir de P4) 
ANGLÈS (P4 a P5)   

18.00h a 19.00h       ANGLÈS (1er a 6è)   

 

ESPAI BERENAR 

Aquest espai pretén acollir els infants des de que surten del centre (16:30h) fins a l’hora de l’inici de les activitats 

extraescolars (17:00h). El monitor/a responsable recollirà els nens al centre, passarà llista i vetllarà per a què els 

nens/es berenin i vagin a l’activitat que els toca. Durant aquest espai no es realitzarà cap activitat específica. 

Entenem que és un espai educatiu i que en cas de conflicte o problema el monitor intervindrà. 

El preu del servei per cada dia del mes és de 30€.  

Per dies solts és de 2€.  

Els infants que estan inscrits a l’activitat posterior, no cal que abonin aquest preu del dia que fan 

l’activitat. 

 

 



 

 

ACTIVITATS 

Les activitats que proposem per aquest curs són: 

 

ACTIVITAT 
 

DESCRIPCIÓ 

 

ZUMBA 

 

Activitat destinada a aconseguir un domini coordinat del cos, un adequat seguiment dels 
ritmes a través de l’expressió corporal. Es realitzaran els grups en funció de les edats. 

 

 

ANGLÈS 

 

Aquesta activitat es basa en l’aprenentatge d’una llengua estrangera portada a terme a través 
del joc i la diversió. L’objectiu principal és treballar a través de recursos dinàmics per 

aconseguir uns millors resultats. Es faran els grups en funció de les edats i nivells dels 

participants. 
 

 
 

MULTIESPORTS 

 
Activitat esportiva basada en el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i específiques de 

diferents esports. 
És una activitat pels infants de P4 a 6è. 

 

 

MOTRICITAT 

 

És una activitat que es basa en el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques a través 
del joc: salts, equilibris, girs, desplaçaments i llançaments i recepcions, percepció de l’espai, 

del cos, lateralitat i altres habilitats adequades a l’edat. 
 

 

 

 



 

 

PREUS DE LES ACTIVITATS 

El preu de les activitats és de 135€ el curs.  

Les activitats comencen a l’octubre i acaben al maig. 

 

DESCOMPTES 

 Si un infant s’apunta a dues activitats, es fa un 10% de descompte sobre la segona al preu total del curs. 

Primera activitat Segona activitat 

135€ 121€ 

 

 

 Si un infant s’apunta a tres activitats, es fa un 10% de descompte a la segona i un 15% de descompte al 

preu total del curs per una tercera activitat. 

Primera activitat Segona activitat Tercera activitat 

135€ 121€ 115€ 

 

 Si l’infant està apuntat a una activitat i el germà s’apunta a una altra, també tindrà un 10%  

de descompte sobre una de les dues activitats. 

 

 

 



 

COM ES PAGA 

El pagament de l’activitat serà anual i es podrà fer de dues formes: en un sol cop a l’octubre o amb dos cops, la 

primera meitat a l’octubre i la resta al gener. 

Al full d’inscripció us adjuntem el número de compte on fer l’ingrés. Recordeu que aquells que feu l’ingrés de la 

paga i senyal (20 euros per activitat) a partir del 1 de setembre hi ha un recàrrec de 20 euros. 

Per qualsevol dubte i/o informació ens podeu enviar un correu a judit@xalem.cat o xalem@xalem.cat. 

mailto:judit@xalem.cat

