
ART TERÀPIA: Impartit per una
psicòloga infantil especialista en
Art Teràpia. Els infants treballen
les emocions a través de tallers
de pintura, escultura i materials
reciclats.

ROBÒTICA: Classes de programació, scracth i robòtica per a
primària. Segons nivells, programació scratch, robots.

PISCINA: Curset de natació en conveni amb el Club Natació
Atlètic Barceloneta. Diferents grups per nivells. Cal acompanyar
els infants al club per vestir-los i desvestir-los. 
L’horari és de 17h a 17:50h i cal entrar per la porta lateral
ubicada al Passeig Joan de Borbó. L’entrada permet l’ús de les
instal·lacions del club exclusivament als infants, no als
acompanyants.

ANGLÈS: Expressió oral. Classe dinàmica impartida per una
mestra especialista en llengua anglesa.

16:30H
A 

17:30H

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

La Sara és la coordinadora de les activitats i vetlla pel seu bon funcionament. Podeu trobar-la a
consergeria de 16:30h a 17:30h i serà qui us entregarà els vostres fills i filles a la sortida. Si teniu
algun dubte o problema li podeu explicar i intentarà donar-vos la solució més adequada o
derivar-vos al monitor/a o a l'AMPA. 

TAEKWONDO: Curs impartit per un monitor especialitzat en art
marcial Taekwondo. Classe està formada per alumnes de P5, 1r i
2n de les escoles Galí i Mediterrània.

FUTBOL: Equips mixtes formats per alumnes de P5, 1r i 2n. Es
juga a les Pistes de Futbol de La Maquinista, amb els monitors.
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RÍTMICA: impartida per una monitora especialitzada en rítmica.
Expressió i moviment acompanyat de masses, cinta, aro i pilota.

CIRC: Activitat impartida per un especialista en circ infantil.
Iniciació als malabars, l'equilibri i l'acrobàcia.

EDUCA AMBIENT: A càrrec
d'Eucambient Cooperativa. 
A partir del joc, dinàmiques i
diversos tallers es tractaran
continguts sobre
sostenibilitat i medi ambient.
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PISCINA AL CNAB 45€/trim
ROBÒTICA 60€/trim

ART TERÀPIA
ANGLÈS
EDUCA AMBIENT

45€/trim
45€/trim
60€/trim
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INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
 
Per poder inscriure's a les activitats extraescolars és
obligatori ser soci de l'AMPA  i abonar la quota
anual de 15€/família.
 
Cal inscriure l'infant i fer el pagament abans de
l'inici de cada TRIMESTRE. 
 
Es pot pagar en efectiu/tarjeta a l'escola, a la
coordinadora d'extraescolars, o a través de
trasferència al número: 
 
BBVA ES26 0182 3511 4402 0168 0852
 
Si no hi ha un mínim d'infants inscrits a una
activitat, aquesta no es portarà a terme.
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TALLER DE BRICOLATGE: Activitats de manteniment de la
fusteria i construcció de petits objectes pel pati i l'hort. BRICOLATGE 45€/trim
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