
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS OLVAN 2018/2019 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15.00h a 16.00h           CREATIVITAT 

16.00h a 16.30h     ESPAI BERENAR 

16.30h a 17.00h ESPAI BERENAR  ESPAI BERENAR ESPAI BERENAR ESPAI BERENAR   

17.00h a 18.00h 
 

MÚSICA 

CONTES EN 
ANGLÈS 

MULTIESPORTS 
RUNNING I 

ORIENTACIÓ 
 

ROBÒTICA    

18.00H a 19.00h INSTRUMENTS     

 

 

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 que 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 més 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 

 

 

ROBÒTICA 

 

 

 

Activitat proporcionada per l’empresa Edubòtics de Berga.  
Es basa en la construcció i programació de robots mitjançant les peces de “Lego”. Es pretén que els 

alumnes puguin desenvolupar les seves pròpies habilitats personals a través de la construcció 
d’aquests.   
 

A partir de 1r de primària.  
 

 

MULTIESPORTS  

 

 

Activitat esportiva basada en el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i específiques de 
diferents esports. L’objectiu és que els infants coneguin esports que no han practicat anteriorment o 
menys populars a més a més dels que ja han fet des de petits.  

 
A partir de 1r. 

 

NOVETAT!! 

 

MÚSICA 

 

+  

 

INSTRUMENT 

 

 
La classe de música té una durada d’1 hora i és grupal. Es pretén que els infants coneguin els ritmes 

i el llenguatge musical per després poder tocar un instrument. 
 
Les classes d’instrument, són de mitja hora i individuals. Els instruments que es oferim tocar són:  

guitarra, baix i el teclat, cada alumne ha de portar el seu instrument. 
 

A partir de 1r. 

 

 

CONTES EN 

ANGLÈS  

 

 

Activitat destinada a l’aprenentatge de llengua anglesa. S’explicaran, representaran, inventaran i 
escoltaran contes en anglès. 

 
A partir de P3. 

 

RUNNING I 

ORIENTACIÓ 

Volem que els infants puguin gaudir de jocs i l’entorn natural mitjançant el córrer. A més a més, 
podran conèixer els diferents elements que comporta la orientació per tal de poder identificar 
element d’un mapa i a l’entorn i arribar a diferents punts traçant el rumb. 

 
A partir de 1r. 



 
 

CREATIVITAT  

 

 
Potenciar i descobrir la creativitat individual i col·lectiva a través de tallers i manualitats, utilitzant 

diferents materials, de manera que els infants desenvolupin de forma lúdica i divertida la seva 
imaginació i creativitat.  

 
A partir de P3. Segons les edats, es faran activitats adaptades al mateix temps. 

 

PREU DE MULTIESPORTS, CONTES EN ANGLÈS, RUNNING I ORIENTACIÓ I  

CREATIVITAT 

El preu de les activitats és de 140€ 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 

140€ 126€ 

 

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 

140€ 126€ 119€ 

 

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. 

 

 



 

PREU DE ROBÒTICA  

El preu de l’activitat és de 45€ al mes. 

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

 

DESCOMPTES 

No hi ha descomptes. 

El pagament de l’activitat serà mensual, trimestral o anual a l’octubre. Com la família ho prefereixi.  

 

PREUS DE MÚSICA  

L’activitat de música és de 140€ 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 

140€ 126€ 

 

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 

140€ 126€ 119€ 

 



 

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. 

PREUS D’INSTRUMENT 

L’activitat de música és de 11€ la classe individual de mitja hora. 

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

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

la primera a l’octubre, al gener i a l’abril. 

DESCOMPTES 

No hi ha descomptes. 

Al full d’inscripció us adjuntem el número de compte on fer l’ingrés. Recordeu que aquells que no 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 xalem@xalem.cat 

 

INICIACIÓ A LA NATACIÓ I ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER NADONS A LA CASA RURAL 

LA BARRACA DE CASSERRES 

Des de Xalem us oferim també l’opció de realitzar activitats aquàtiques per nadons i natació per infants a la piscina de la 

Barraca. Aquesta activitat no s’inclou dins de les de l’AMPA per tant, tenen preus i condicions diferents.  

Els grups es realitzen en funció de la demanda i són d’entre 3 i 5 nadons i/o infants per grup. 

Els infants s’inicien a la piscina sols un cop complerts els 3 anys i mig i després que el monitor ens doni el permís.  

Els preus per grups de nadons són de 44 euros al mes i el grup d’infants 34 euros al mes. 

 

Si us interessa o en voleu més informació contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic xalem@xalem.cat. 
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