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Curs DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P-3
Cor familiar i Moviment en 

Família ( 18:30 a 19:30)
Ioga Psicomotricitat

P-4
Cor familiar i Moviment en 

Família ( 18:30 a 19:30)
Multiesports Ioga Psicomotricitat

P-5
Cor familiar i Moviment en 

Família  ( 18:30 a 19:30)
Multiesports

Robòtica (17-18:30)

Ioga
Patinatge (17-18:30)

1r

Atletisme 

Cor familiar i Moviment en 

Família  ( 18:30 a 19:30)

Balls moderns

Descobrim el món de la Ciència

Multiesports Robòtica (17-18:30)

Zumba

Escacs

Patinatge (17-18:30)

2n

Atletisme 

Cor familiar i Moviment en 

Família  ( 18:30 a 19:30)

Balls moderns

Descobrim el món de la Ciència
Multiesports

Robòtica (17-18:30)

Zumba

Escacs

Patinatge (17-18:30)

3r Atletisme
Balls moderns

Descobrim el món de la Ciència

Robòtica (17-18:30)

Zumba

Escacs

Patinatge (17-18:30)

4t Atletisme

Balls moderns  

Descobrim el món de la Ciència
Robòtica (17-18:30)

Zumba

Escacs

Patinatge (17-18:30)

5è Atletisme

Balls moderns Descobrim el món 

de la Ciència
Robòtica (17-18:30)

Zumba

Escacs

Patinatge (17-18:30)

6è Atletisme

Balls moderns

Descobrim el món de la Ciència
Robòtica (17-18:30)

Zumba
Escacs

Patinatge (17-18:30
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EXTRAESCOLARS 2018-2019
PREUS

Balls moderns  15€/mes soci   - 19€/mes no soci
Atletisme 12€/mes soci   - 16€/mes no soci
Ioga 12€/mes soci   - 16€/mes no soci
Zumba 22€/mes soci   - 25€/mes no soci
Multiesports 12€/mes soci - 16€/mes no soci
Psicomotricitat 12€/mes soci   - 16€/mes no soci
Escacs 12€/mes soci   - 16€/mes no soci
Patinatge artístic 18€/mes soci  - 22€/mes no soci
El món de la ciència 20€/mes soci  - 20€/mes no soci
Robòtica 33€/mes soci  - 33€/mes no soci
Cor familiar i Moviment en Família     30€/mes soci   - 30€/mes no soci

HORARIS 
Totes les extraescolars són de 17 a 18h, a excepció de patinatge i robòtica que és de 17 
a 18:30.  Cor familiar i moviment en famíia és de 18:30 a 19:30 a les instal·lacions del 
Casal de Calaf. 

INFORMACIÓ.
Pel que fa la gestió de les inscripcions i pagaments, en el cas d’EXPLORA ( robòtica i 
descobrim el món de la ciència) i  LA PLANA ESCOLA DE TEATRE ( cor familiar i 
moviment en família), es gestionarà des de les pròpies entitats, amb els seus fulls 
d’inscripció i el seus num de compte.



ROBÒTICA

Es tracta d’utilitzar els robots de LEGO MINDSTORMS per tal de que els nens
puguin divertir-se i aprendre conceptes bàsics de programació.
Consisteix en unir peces per tal de crear una estructura determinada i després
programar-la per tal de què faci el que nosaltres vulguem.
En aquest taller s’ha de treballar en grup, per tant, es treballarà el
companyerisme, el saber escoltar i posar-se d’acord amb els companys per tal de
què el robot avanci, la motivació entre companys, la competitivitat entre grups i la
creativitat

CURSOS: P5 fins a 6è
HORARI: Dijous de P5 a 6è de 17:00 a 18:30
PREUS: Robòtica P5 33€/mes soci  - 33€/mes no soci

Impartit per Explora
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes ( si el num
és inferior el preu incrementa)
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DESCOBREIX EL MÓN DE LA CIÈNCIA

Els experiments científics són un espai de descoberta i experimentació, on els
alumnes tindran un contacte amb les ciències d’una manera pràctica i
apassionant, amb l’objectiu d’aprendre i a gaudir alhora.

La metodologia de treball es basa en la realització de tallers i experiments, on es
plantejaran reptes i els alumnes hauran de fer ús de la curiositat i l’observació per
a resoldre’ls. Aquest conjunt d'experiències servirà per anar coneixent i entenent
tot allò que ens envolta

CURSOS: 1er fins a 6è
HORARI: Dimarts 17:00 a 18:00
PREUS: 20€/mes soci  - 20€/mes no soci

Impartit per Explora
Mínim alumnes inscrits 8 alumnes( si el num

és inferior el preu incrementa)
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IOGA

En les classes de ioga per nens s’utilitzen jocs divertits i plens de sorpreses per a
que els nens moguin el cos a través de les beneficioses postures de ioga. A
l’introduir els nens en la pràctica del ioga s’estimula la seva creativitat, imaginació i
sensibilitat, a més de crear consciència de la seva connexió amb la naturalesa.
Conforme avancen les classes desenvolupa força, equilibri, flexibilitat i coordinació
física i mental

CURSOS: P3 a P4 i P5
HORARI: Dijous 17:00 a 18:00
PREUS: 12€/mes soci  - 16€/mes no soci

Impartit per Thania Paulini
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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BALLS MODERNS

Amb l’activitat de Balls Moderns, volem oferir als infants un espai on treballar la
corporalitat. Convidarem als participants d’aquesta activitat a descobrir com es
mouen les diferents parts del seu cos, quines possibilitats tenen, seguirem ritmes
que ens ofereixin diferents cançons i els transformarem, mitjançant l’aprenentatge
de diversos estils i passos, en divertides i estimulants coreografies!

CURSOS: 1er a 6è
HORARI: Dimarts 17:00 a 18:00
PREUS: 15€/mes soci  - 19€/mes no soci

Impartit per : Pendent de concretar
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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ESCACS

Vols jugar a escacs? Tant si ja t'agraden els escacs i vols millorar la teva estratègia
com si has de començar aprendre el moviment de les fitxes i les regles del joc, al
taller d'escacs podràs trobar cada setmana companys per jugar i practicar. Amb
professors del Club d'Escacs Calaf que t'ajudaran a aprendre els secrets del joc i a
progressar el nivell en un esport que ajuda a millorar la capacitat d'anàlisi,
planificació i concentració. Escac i mat.

CURSOS: 1er a 6è
HORARI: Divendres 17:00 a 18:00
PREUS: 12€/mes soci  - 16€/mes no soci

Impartit per Club d’Escacs Calaf
Mínim alumnes inscrits: 6 alumnes
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PATINATGE ARTÍSTIC

El patinatge artístic és un esport on es fomenta la coordinació, l'equilibri i la
forma física mentre ens divertim patinant i es treballa en equip per aconseguir
representar una coreografia amb els companys. Aprendrem a dominar els
desplaçaments endavant i endarrera, equilibris en diferents posicions, girs i salts
per realitzar una seqüència de moviments artístics i al mateix temps gaudirem dels
balls i de l'expressió corporal. Vine a patinar!!

CURSOS: P5 a 6è
HORARI: Divendres 17:00 a 18:30
PREUS: 18€/mes soci  - 22€/mes no soci

Impartit per Margarita Riera
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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PSICOMOTRICITAT

Els continguts d’aquesta activitat són els propis de la fase sensible
d’aprenentatge per aquesta edat. Es fa incidència especial en les habilitats motrius
bàsiques, els diferents tipus de coordinació general, així com la percepció tempo –
espaial i el reconeixement del propi cos.
La metodologia de treball serà principalment per mitjà del joc i de les formes 
jugades i buscant amb elles, l’experimentació com a vehicle d’aprenentatge.

CURSOS: P3 a P4
HORARI: Divendres 17:00 a 18:00
PREUS: 12€/mes soci  - 16€/mes no soci

Impartit per Eva Biosca
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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ATLETISME

L’objectiu d’aquesta activitat serà la de conèixer i practicar les diferents
modalitats de l’atletisme: salts de llargada, llançament de pes, carreres de
velocitat, marxa, etc. Des d’aquesta extraescolar s’animarà als alumnes a participar
als diferents Cros que s’organitzin des del Consell Esportiu de l’Anoia.

CURSOS: 1er a 6è
HORARI: Dilluns de 17:00 a 18:00
PREUS: 12€/mes soci  - 16€/mes no soci

Impartit per Eva Biosca 
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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MULTIESPORTS

Els continguts d’aquesta activitat són els propis de la fase sensible
d’aprenentatge per aquesta edat. Es fa incidència especial en les habilitats motrius
bàsiques, els diferents tipus de coordinació general, així com la percepció tempo –
espaial i el reconeixement del propi cos.
La metodologia de treball serà principalment per mitjà del joc i de les formes 
jugades i buscant amb elles, l’experimentació com a vehicle d’aprenentatge.

CURSOS: P4 a 2n
HORARI: Dimecres 17:00 a 18:00
PREUS: 12€/mes soci  - 16€/mes no soci

Impartit per Eva Biosca 
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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ZUMBA 

Vine a fer esport ballant!! Treballarem coordinació, memòria i a moure el nostre
cos a ritme de música llatina i moderna d'una manera divertida amb els nostres
companys de classe.

CURSOS: 1r a 6è
HORARI: Dijous de 17 a 18h.
PREUS: 22 €/mes soci  - 25€/mes no soci

Impartit per Jessy Fenoy
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes
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Cor Familiar i Moviment en Família

Ets pare o mare i tens ganes de fer alguna activitat amb el teu fill o filla???
Aquesta activitat uneix generacions. És un espai d’unió, cohesió i guadi entre nens
i pares a través del cant i del moviment. Cada 15 dies es canvia d’activitat,
alternant el cor familiar i el moviment en familia.

CURSOS: P3 a 2n ( de 3 a 8 anys)
HORARI: Dilluns a les 18:30 fins les 19:30h.
PREUS: 30 €/mes soci

Es realitzarà a les instal·lacions del Casal de Calaf.

Impartit per La Plana Escola de Teatre 
Mínim alumnes inscrits: 8 alumnes

Consultar preus i descomptes amb la Plana, si es realitza una segona activitat 
amb ells. Les inscripcions i pagaments corren al seu càrrec. 
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