
 

 

 

 

 

EXTRAESCOLARS 2021 – 2022 

INFANTIL 

Benvolguts pares i mares,  

 

L’objectiu de les activitats extraescolar és complementar la formació esportiva, artística, cultural 

i tecnològica dels alumnes. Així com crear en l’alumne, famílies i persones de l’entorn de 

l’escola hàbits saludables i alternatives d’oci de qualitat.  

 

Per la present us volem donar a conèixer la proposta d’activitats extraescolars ofertes en el 

nostre centre escolar per aquest curs que comencem. Hem intentat que aquesta proposta sigui 

el més variada possible.  

 

Les matrícules de les activitats es realitzaran del dimecres 15 al divendres 24 de setembre. Per 

poder-les realitzar, s’haurà de presentar l’autorització, correctament emplenada a la tutora de 

l'alumna o directament a n’Eves.  

 

Les places s'assignaran per ordre d'entrega. La data d’inici de les activitats seran la primera 

setmana d’octubre. i finalitzaran l’última setmana del mes de maig.  

 

En cas que alguna activitat no arribi al mínim d’alumnes necessaris (8 alumnes) avisarem a les 

famílies abans de l’1 d’octubre, ja que aquesta activitat es cancel·larà. Si no hi ha cap avís, vol 

dir que l’activitat comença el dia concretat de la primera setmana d’octubre. 

 

PROPOSTES ACTIVITATS MIGDIA 

ACTIVITAT EDAT DIES HORARI PREU OBSERVACIONS 

STORYTELLING 
4 anys 

(Conta contes 
amb anglès) 

4 anys Dimarts 

 
De 13.45 
a 14.45 

 

20€ 

Aprendre anglès i millorar el 
nivell d’ una forma divertida , 
amb recursos didàctics 
variats: titelles, cançons, 
conta-contes, manualitats,  
...) 

STORYTELLING 
5 anys 

(Conta contes 
amb anglès) 

5 anys Dijous 
De 13.45 a 

14.45 
20€ 

Aprendre anglès i millorar el 
nivell d’ una forma divertida , 
amb recursos didàctics 
variats: titelles, cançons, 
conta-contes, manualitats,  
...) 

PEQUE-ART 4 anys Dilluns 
De 13.45 a 

14.45 
20€ 

Desenvolupa la creativitat, 
concentració, motricitat fina,  
es relaxen i s’expressen. 
“L’AFICIÓ A L'ART ÉS UN 
PLAER QUE DURA TOTA 
LA VIDA” 



PEQUE-ART 5 anys Dimecres 
De 13.45 a 

14.45 
20€ 

Desenvolupa la creativitat, 
concentració, motricitat fina,  
es relaxen i s’expressen 
.”L’AFICIÓ A L'ART ÉS UN 
PLAER QUE DURA TOTA 
LA VIDA”” 

 

PROPOSTES ACTIVITATS TARDA 

ACTIVITAT EDAT DIES HORARI PREU OBSERVACIONS 

BÀSQUET  
A INFANTIL 

4 i 5 anys 

Dilluns i 
dimecres 

o 
dimarts i 

dijous 

De 17.00  
a 18.00 

300€ /any 
Gestionat pel Club bàsquet 
Sa Real. 

 
KARATE I 

De 5 fins a 9 
anys 

 
Dilluns , 

dimecres i 
divendres 

 
De 17.15 a 

18.15 
 

Aula del 3r 
pis de 

l’institut 
 

35€ 

Treballa: equilibri, 
orientació espacial, 
psicomotricitat.. I també els 
valors de la perseverança, 
l’autocontrol i la 
responsabilitat. 

 
ENGLISH 

PLAYTIME 

 

4 i 5 anys 
Dimarts i 

dijous 
De 17.00  
a 18.00 

35€ 

Aprendre anglès i millorar el 
nivell d'una forma divertida, 
donant importància al 
"speaking, listening i 
understanding" 

 
PREDEPORT 

(INICIACIÓ 
ALS 

ESPORTS 
AMB PILOTA: 

BÀSQUET, 
VOLEIBOL,  
HANDBOL..) 

3 anys. 
 

Aquesta 
activitat 

comença el 
2n trimestre 

Dimarts i 
dijous 

 
De 17.00  
a 18.00 

 

35€ 

Adquireixen nocions 
espacials, temporal de 
lateralitat, afavoreix 
situacions per adquirir nous 
aprenentatges. 

PILATES 

Per adults 
(pares, 
mares, 

amics...) 

 
Dilluns i 
dimecres 

 

De 17.15 
A 18.30  

 
(Comença 
dimecres 6 
d’octubre) 

40€ 

Millora la condició física , la 
capacitat de control i 
concentració. 
 

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos amb contacte amb n’Eves (Mestra d’Educació 

Infantil). 



 

 

 

 

 

FITXA MATRÍCULA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a ____________________________________________________ 

Curs:________________________________________________________________________ 

Etapa:   INFANTIL   PRIMÀRIA  SECUNDÀRIA 

* Feu una creu  

Nom del Pare / Mare / Tutor: _____________________________________________________ 

DNI del Pare / Mare / Tutor: ____________________ Telèfon de contacte: _______________ 

 

Autoritzo al meu/a fill/a a participar de les següents activitats extraescolars: :(nom activitat, dies 

i hora) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

Eivissa, a ____ de _____________________ de ______ 

 

Signat 

 


