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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESCOLA LES AIGÜES 

CURS 2021/2022 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

fins 
les 

17:30h 

MULTIESPORT 
(de 1r a 4t) 

TAEKWONDO 
(ED. INFANTIL) 

TAEKWONDO 
(ED. PRIMÀRIA) 

ANGLÈS LÚDIC 
(1r-2n) 

ANGLÈS LÚDIC 
 (ED. INFANTIL) 

ANGLÈS ACADÈMIC* 
(5è i 6è) 

 
ANGLÈS 

ACADÈMIC* 
(5è i 6è) 

FUTBOL SALA 
(ED. PRIMÀRIA) 

 

  
POLIESPORTIU 
(ED. INFANTIL) 

  

fins 
les 

17:45h 
  

G. RÍTMICA 
(ED. PRIMÀRIA) 

DIBUIX I 
PINTURA 

(ED. PRIMÀRIA) 
 

fins 
les 

18:00h 

DANSA 
(ED. INFANTIL) 

ANGLÈS ACADÈMIC 
(3r-4t) 

  
HIP-HOP 

(ED. PRIMÀRIA) 

 

     *Activitat amb dues sessions setmanals. 
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LLISTAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I PREUS 
  

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DIA HORA PREU/MES 

MULTIESPORT (de 1r a 4t) DILLUNS 16:30 a 17:30h 20€ 

ANGLÈS ACADÈMIC (5è i 6è) DILLUNS I DIMECRES 16:30 a 17:30h 46€  

DANSA (Ed. Infantil) DILLUNS 16:30 a 18:00h 25€ 

TAEKWONDO (Ed. Infantil) DIMARTS 16:30 a 17:30h 20€ 

ANGLÈS ACADÈMIC (3r i 4t) DIMARTS 16:30 a 18:00h 35€ 

TAEKWONDO (Ed. Primària) DIMECRES 16:30 a 17:30h 20€ 

POLIESPORTIU (Ed. Infantil) DIMECRES  16:30 a 17:30h 20€ 

G. RÍTMICA (Ed. Primària) DIMECRES 16:30 a 17:45h 23€ 

ANGLÈS LÚDIC (1r – 2n) DIJOUS 16:30h a 17:30h 22€ 

FUTBOL SALA (Ed. Primària) DIJOUS 16:30h a 17:30h 20€ 

DIBUIX I PINTURA (Ed. Primària) DIJOUS 16:30h a 17:45h 29€ 

 ANGLÈS LÚDIC (Ed. Infantil) DIVENDRES  16:30h a 17:30h 20€ 

HIP-HOP (Ed. Primària) DIVENDRES 16:30h a 18:00h 25€ 

 

Totes les activitats les organitza i gestiona l’empresa MON LLEURE (Activitats Mil·lenari SL) amb la supervisió de l’AFA de l’Escola Les Aigües.  
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RESPECTE AL MATERIAL DE L’ACTIVITAT... 

Hi ha activitats que tenen una petita despesa per matrícula i/o materials que cal pagar en el moment de fer la inscripció a 

l’activitat i una única vegada per curs. 

 

A continuació, indiquem les activitats i el import de matrícula i/o materials corresponent: 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR IMPORT CONCEPTE 

ANGLÈS ACADÈMIC (3r, 4t, 5è i 6è) 50€ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 

DIBUIX I PINTURA 20€ MATERIAL 
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 

● És imprescindible ser soci de l’AFA per poder fer les activitats extraescolars. 

● Per formalitzar la inscripció dels alumnes, caldrà omplir el formulari següent: (estarà operatiu del 13 al 27 

de setembre de 2021, ambdós inclosos) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3aU8PP0-4H-UgeKqJhc1pQmMcah-_uGKTXueOgK2LH_vWw/viewform?usp=sf_link 

● Caldrà fer el pagament del primer mes abans del 28 de setembre de 2021 i enviar el comprovant per correu 

electrònic a infomonlleure@gmail.com, els següents pagaments ja us els carregarem pel banc a principis de cada 

mes. 

 

 

 

● Els pagaments són mensuals i per mes avançat; a principis de novembre es farà el càrrec d’aquest mes, i així, 

successivament. 

● Per a més informació sobre les activitats, podeu contactar via Whatsapp o trucant al telèfon 640.373.909 de 

dilluns a divendres de 7:30h a 9:30h i de 15:30h a 18:15h o bé per correu electrònic a infomonlleure@gmail.com. 

● Les activitats començaran DILLUNS 4 D’OCTUBRE i finalitzaran el DIVENDRES 27 DE MAIG. Totes elles es realitzen 

a les instal·lacions de l’escola.  

● Es recomana que els nens i nenes berenin després de l’activitat, encara que en les activitats de més d’una hora 

es deixaran els primers minuts per berenar. 

IBAN: ES69 0081 0040 4400 0158 1662 
Concepte: Nom i cognoms alumne + activitat/s 

Import: Preu activitat/mes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3aU8PP0-4H-UgeKqJhc1pQmMcah-_uGKTXueOgK2LH_vWw/viewform?usp=sf_link
mailto:infomonlleure@gmail.com
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● Les activitats no es podran realitzar si no s’arriba un mínim d’infants. I, també, hi ha límit d’inscripcions 

per activitat.  

● En el cas que s’hagi inscrit a l’infant a una activitat que finalment no es porti a terme, Mon Lleure 

contactarà amb la família per informar-la i oferir-li la possibilitat d’inscriure’l a altra activitat o bé, 

retornar-li els diners pagats. 

● Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció dels alumnes. Tots aquells que no hagin pogut obtenir plaça per fer 

l’activitat, durant el període d’inscripció entraran en llista d’espera. 

● Per defecte, s’entendrà que tot alumne/a inscrit/a a una activitat extraescolar, continuarà realitzant-la 

durant tot el curs escolar 2021-2022. En cas que es vulgui causar BAIXA de qualsevol activitat, és 

imprescindible enviar un correu electrònic a infomonlleure@gmail.com.  La baixa serà aplicable al següent mes 

en que s’ha comunicat, sempre i quan es faci abans del dia 20.  
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DOCUMENTS 

1. S’ha de complimentar i presentar el document de “Domiciliació bancària SEPA” amb les vostres dades bancàries. 

2. S’ha de complimentar i presentar la “Declaració responsable Covid-19” de les activitats extraescolars. 

 

Aquets documents s’han d’enviar per correu electrònic a infomonlleure@gmail.com o bé, entregar-ho tot a les 

monitores del Servei d’Acollida (de 7:30h a 9:00h, i de 16:30 a 18:00h). 

 

 

*** La inscripció a qualsevol de les activitats implica l’acceptació d’aquestes condicions. **

mailto:infomonlleure@gmail.com
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LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ANGLÈS LÚDIC 

(Ed. Infantil) 

MON lINGUA 

Partirem d’un conte, on el personatge principal ens anirà presentant el diversos 

elements lingüístics que treballarem durant el curs. El material està creat i/o 

adaptat pel professor/a. 

ANGLÈS LÚDIC 

(1r – 2n) 

MON LINGUA 

Emprarem històries o contes per tal de treballar tots els aspectes de la llengua 

anglesa. El material està creat i/o adaptat pel professor/a. 

ANGLÈS ACADÈMIC 

(3r – 4t) 

MON LINGUA 

Seleccionarem llibres de text adequats als nivells dels alumnes per tal d’impartir les 

classes. Els nens i nenes tindran deures setmanalment i exàmens trimestralment. 

ANGLÈS ACADÈMIC 

(5è – 6è) 

MON LINGUA 

Seleccionarem llibres de text adequats als nivells dels alumnes per tal d’impartir les 

classes. Els nens i nenes tindran deures setmanalment i exàmens trimestralment. 
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DANSA CLÀSSICA 

(Ed. Infantil) 

VANESSA 

FERNÁNDEZ 

ESCOLA DE DANSA 

Activitat impartida per la mateixa directora de l’Escola de Dansa, Vanessa Fernández; 

titulada en Pedagogia de la Dansa. S’aprendrà una correcta postura corporal, 

coordinació, musicalitat i utilització de l'espai. A la vegada, es treballarà 

flexibilitat i equilibri amb la tècnica de dansa-ballet. Basant-se en un projecte ple 

de creativitat i imaginació. 

DIBUIX I PINTURA 

(Ed. Primària) 

PILAR ORS 

Taller on els infants experimentaran a partir del dibuix i la pintura: la manipulació 

de diferents materials, la transformació i la construcció. Descobriran la creativitat 

i viuran el procés creatiu a través de la plàstica i l’art. 

FUTBOL 

(Ed. Primària) 

FUTSAL CARDEDEU 

Dirigida a tots els infants d’educació primària. S’aprendrà el reglament d’aquest 

esport, es realitzaran diferents exercicis i es provaran les diferents posicions de 

joc. 

G. RÍTMICA 

(Ed. Primària) 

ARIADNA DE ARCOS 

MATEU 

Activitat esportiva on els infants aprendran exercicis bàsics per a poder fer una 

coreografia de competició (equilibri, girs, salts, acrobàcies...) i milloraran la 

flexibilitat, l’equilibri i la coordinació. 
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HIP-HOP 

(Ed. Primària) 

VANESSA 

FERNÁNDEZ 

 ESCOLA DE DANSA 

Activitat artística i esportiva, on es treballa de forma divertida la coordinació, la 

musicalitat i la correcta utilització de l'espai a través de coreografies de músiques 

actuals. Els infants adquiriran la tècnica de ball més moderna, passant pels passos 

d’old school fins al loking o el free style. 

POLIESPORTIU 

(Ed. Infantil) 

MON LLEURE 

Dirigida a tots els alumnes d’educació infantil. Activitat esportiva de caràcter 

lúdic on es treballarà, fonamentalment, la psicomotricitat. Es realitzaran diversos 

circuits d’habilitats i es duran a terme un gran ventall de jocs que milloraran les 

habilitats motrius dels infants. 

MULTIESPORT 

(de 1r a 4t) 

MON LLEURE 

Dirigida als infants des de 1r fins a 4t. Activitat esportiva de caràcter lúdic on, a 

part de seguir treballant la psicomotricitat, es realitzaran molts jocs adaptats a 

diferents esports (individuals i col·lectius). L’objectiu principal serà que els 

infants facin un tastet d’aquests esports mentre adquireixen l’hàbit de fer exercici. 

TAEKWONDO 

(Ed. Infantil i 

Primària) 

PABLO CATALÁN 

Aquest art marcial permet desenvolupar al màxim totes les capacitats pròpies del cos: 

força, flexibilitat, resistència, velocitat... I es treballarà per obtenir un 

desenvolupament harmònic i funcional de tot el seu organisme. Els infants han de 

venir amb roba còmoda o xandall, i sabatilles esportives. El quimono no és 

obligatori. 


