
Activitats Extraescolars

Escola Els Pins Curs 2022-23



ACTIVITAT HORARI
PLACES- 

MÍNIM/MÀXIM

PREU 

ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ

DANSA 16.30 a 17.30 8--14 173 € Iniciació als balls pels més menuts! Danses pensades per millorar la coordinació i  gaudir del ball.

ART ATTACK! 16.30 a 17.30 8--10 183 €

Art Attack és la nostra proposta més creativa, a partir dels materials i  elements més propers del 

nostre entorn. Realitzem tasques per desenvolupar la imaginació i  la creativitat, mitjançant la 

pintura, el dibuix i  el modelatge. Ideal per reforçar les tècniques de retallar, enganxar i  crear, 

mitjançant el desenvolupament d’una idea inicial.

ENGLISH BIG BEN 16.30 a 17.30 7--12 228 €

Iniciació a l´anglès aprenent jugant, cantant i  amb activitats lúdiques preparades especialment per 

a la seva edat. A mida que avancen , i  d’una manera  natural, assimilaran sense adonar-se’n petits 

conceptes i  s’atreviran a produir les seves primeres frases en anglès. Es definiran temàtiques 

mensuals al voltant de les que es treballaran les diferents activitats, mercats, manualitats, 

cançons, jocs. Mestres supervisats per academia d´idiomes.

MULTIESPORT 16.30 a 17.30 8--10 173 €
Jocs motrius, que desenvoluparan les habilitats bàsiques del desplaçament i manipulació 

d’objectes, combinant la iniciaició amb diferents esports.

NATACIÓ 16.30 a 18.15 50 264 €

Escola de natació per els més petits. Desplaçament cap a la piscina de Can Millars amb autocar i  

es recolliran a la instal.lació a l´acabar l´activitat   Que cal portar? Per a la realització de l’activitat els 

infants hauran de portar una bossa amb el banyador, casquet de bany, xancletes, tovallola o

barnús, pinta i  roba interior de recanvi (tot ben marcat amb el nom).

JUDO 16.30 a 18.00 8--12 305 €

El judo és un esport molt educatiu tant pel desenvolupament físic com per al desenvolupament 

psicològic dels alumnes. Els més petits aprendran a dominar el seu cos, aprendran a conèixer les 

possibilitats que el seu cos té de fer gestos i  desplaçaments (reptar, gatejar, saltar, córrer, l lançar 

etc). L’activitat es practicarà en un tatami. Cal portar roba comòde. S´acordarà la compra de la 

vestimenta amb els instructors i  es marcarà data per fer-ho.
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PREUS, HORARIS I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS



DIES
ACTIVITATS

DANSA                
(P3 a P5)

ART ATTACK                                                   
(P3 a P5)

ENGLISH             
BIG BEN                                       
(P3 a P5)

PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - ESCOLA ELS PINS CURS 22-23

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ED. INFANTIL                                  
(16:30 - 17:30)       

ESCOLA NATACIÓ          
(P3 a P5)

MULTIESPORT                                                   
(P3 a P5)

JUDO                        
( P4 - P5)

JUDO                                       
(P4-P5)

GRAELLA D´ACTIVITATS



PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

• Formulari mitjançant TPVEscola. Selecció de les activitats a realitzar. S´enviarà a les 
famílies un tutorial explicatiu.

• Liquidació mitjançant càrrec en targeta bancària.

• 1r cobrament del 50% el 15 d´octubre. 

• 2n cobrament del 25% el 15 de desembre. 

• 3r cobrament del 25% el 15 de febrer.

• Recàrrec d´un 20% sobre el preu per no socis de l´Ampa.

• Els socis de l´Ampa tenen prioritat per fer inscripció.

• Obertura del formulari per fer inscripció: de l´11 al 22 de juliol.

• El 25 de juliol es comunicarà a les famílies quines activitats tiren endavant o es 
cancel·len per falta d´inscrits.



CALENDARI DE LES ACTIVITATS

• Data d´inici de les activitats: dilluns 3 d´octubre.

• Data de finalització de les activitats: divendres 26 
de maig.

• Del 30 de maig al 2 de juny:  setmana de 
recuperació de sessions cancel.lades durant el curs 
escolar per diferents motius.



www.controlplaysports.com

info@controlplaysports.com

93.010.21.91 – 622.613.393

c/ Sant Miquel 63, SVH

http://www.controlplaysports.com/

