
ACOLLIDA MATINAL
(7:45 A 9:00) ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL

ACTIVITATS ADULTS
(20:00 A 21:00)

ACTIVITATS LÚDIQUES
(17:00 A 18:00)

LEARNING ENGLISH
(17:00 A 18:00)

anglès pre-acadèmic
2 dies

CUINA FREDA
(3r a 6è)

MULTIESPORTS
(P3 a 1r)

ZUMBA
(Adults)

LEARNING ENGLISH
(P4 - P5)

LEARNING ENGLISH
(P4 - P5)

LEARNING ENGLISH
(5è - 6è)

LEARNING ENGLISH
(5è - 6è)

LEARNING ENGLISH
(1r - 2n)

LEARNING ENGLISH
(1r - 2n)

LEARNING ENGLISH
(3r - 4t)

LEARNING ENGLISH
(3r - 4t)

ZUMBA
(Adults)

ENGLISH GAMES
(3r a 6è)

ARTS ESCÈNIQUES
(3r a 6è)

MOU-TE I BALLA!
(3r a 6è)

AULA D’ESTUDI
(3r a 6è)

ARTS ESCÈNIQUES
(P3 a 2n)

CUINA FREDA
(P5 a 2n)

ENGLISH GAMES
(P3 a 2n)

MOU-TE I BALLA!
(P3 a 2n)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020
ESCOLA CONGOST (Canovelles)

· 10% de descompte pel segon germà  i successius , excepte en l’activitat de Learning english  i l’acollida matinal (sobre la quota més baixa)
· Totes les quotes de les activitats són prorratejades (la mateixa quota tots els mesos d’octubre a maig). 
· Les quotes de l’acollida matinal són prorratejades de setembre a juny (la mateixa quota tots els mesos)
· Mínim 8 alumnes per obrir una activitat

PREUS

ACTIVITATS

CUINA FREDA

1 dia/setm.

14€

25€

2 dies/setm.

25€

3 dies/setm.

35€

4 dies/setm.

40€

5 dies/setm.

45€

ACOLLIDA MATINAL

7:45 a 9:00h

8:00 a 9:00h

8:30 a 9:00h

FIXES

39€/mensual

30€/mensual

21€/mensual

ESPORÀDICS

3,50€ per dia

3,00€ per dia

2,00€ per dia

LEARNING ENGLISH

2 DIES

31€/mensual

MATERIAL

Fitxes: 25€ 
(pagament únic)

Proesco

TEL.  93 169 67 79 - HORARI: de 9:00h a 18:00h de Dll. a Div 
 grupfo@grupfo.com



Proesco

EXPLICACIÓ ACTIVITATS

TEL.  93 169 67 79 - HORARI: de 9:00h a 18:00h de Dll. a Div 
 grupfo@grupfo.com

CUINA FREDA
En aquesta activitat  els nens/es  aprendran 
a menjar  bé i  valorar el  que mengen dia  a 
dia.  Aprendran  a  fer  amanides,  Sandwich, 
sucs, postre,  batuts... d’una manera dinàmi-
ca i portant-lo a la pràctica.

ARTS ESCÈNIQUES
En aquesta  activitat  l'alumne  aprendrà a 
conèixer i  respectar el  seu propi cos, rela-
cionar-lo  amb  l’espai a partir del seu mo-
viment i  endinsar-lo  dins  de  l’àmbit  cog-
nitiu, psicomotriu i social de l’infant. 
Volem que a través de la interpretació tea-
tral els infants dels grups d’infantil prenguin 
consciència del seu cos i de les possibilitats 
que els ofereix. 

MULTIESPORTS
L’activitat serveix per iniciar els nens i nenes 
en diferents esports d’equip amb la finalitat 
de fer-los gaudir. Consisteix en una activitat 
sana i divertida en què l'alumne desenvolu-
pa un  comportament cooperatiu  tant  dins 
com  fora  del  terreny  de  joc,  fomentant el 
respecte pels altres companys a més  d'ad-
quirir un major domini tècnic i tàctic dels di-
ferents esports.  La proposta  està  pensada 
per ensenyar els valors i els hàbits esportius
i  saludables,   tastant   diverses   disciplines 
mitjançant el joc. Els  esports que  es poden 
practicar són futbol, bàsquet, handbol... 
Tots adaptats a les diferents edats.  

ENGLISH GAMES
S’ofereix una activitat dinàmica i  divertida, 
treballada i complementada per: jocs, can-
çons, diàlegs, i petites obres de teatre amb 
l’objectiu  de  motivar als  infants en  l’apre-
nentatge  de  la  llengua  anglesa,  obtenint 
confiança i seguretat, assolint una base sò-
lida. La  metodologia  de les sessions es ba-
sarà en  models pràctics  i participatius per 
reforçar els aprenentatges antics i introduir-
ne de  nous per  mitjà  del  jocs, contes, can-
çons i pel·lícules,  afavorint així  la motivació 
dels  nens cap a  l’aprenentatge  de  la llen-
gua anglesa.

MOU-TE I BALLA!
L’activitat serveix per endinsar els nens i ne-
nes en aquesta activitat amb la finalitat  de 
fer-los  gaudir.  Consisteix   en  una  activitat 
sana   i   divertida  on   l'alumne  aprendrà  a 
conèixer  i  respectar  el  seu propi  cos,  rela-
cionar-lo amb  l’espai a partir del seu  movi-
ment, desenvolupar una  sensibilització mu-
sical i  sentit  del ritme. Tot això es  treballarà 
de  manera  dinàmica  i a  partir  d’activitats 
lúdiques amb un transfons educatiu i adap-
tat a les diferents edats. Mou-te i balla tren-
ca  amb   les   regles    i   criteris   del   ballet 
clàssic. Es  treballarà a partit  de  passos de 
hip-hop, de  funky  i  d’altres danses moder- 
nes.

AULA D’ESTUDI 
És  una activitat  complementària  en  la que 
el/la monitor/a ofereix als alumnes diferents 
tècniques  d’estudi,  per  ajudar   a   entendre 
millor  tots  els  conceptes que es treballen a 
l’aula. És  una activitat que té com a objectiu 
principal, ensenyar als nens/nenes a apren-
dre a aprendre. 

ZUMBA PER ADULTS 
És una  disciplina  esportiva  que s’imparteix 
en  classes  dirigides  en la  que es  realitzen 
exercicis aeròbics al ritme de la  música lla-
tina (merengue, samba, reggaeton, cúmbia
i salsa)  amb  la  finalitat de  perdre  pes  de 
forma divertida i  millorar  l’estat d’ànim dels 
esportistes.  

LEARNING ENGLISH
S’ofereix  una  activitat  dinàmica i  divertida 
treballant  a  partir  de  material   acadèmic:  
exercicis de vocabulari, activitats orals, gra-
màtica,   diàlegs   i  àudios,  obres de  teatre, 
entre d’altres... totes les activitats tenen com 
a objectiu motivar  als infants  en  l’aprenen-
tatge, obtenir confiança i seguretat amb la 
llengua, assolint una base molt sòlida.


