
        

LES ACTIVITATS: 

 

RACÓ PETITONS (P3 a P5) 

 ART ATTACK 

Començarem a treballar amb destreses 

manuals i artístiques i anirem 

descobrint les capacitats de cadascú. 

 ANIMACIÓ TEATRAL 

Apropament al món del teatre, primeres 

bases teatrals. Treballarem mediant 

jocs i moviments d’expressió corporals. 

 HIP HOP 

Tècniques de ball, elasticitat, ritme; 

presentació d’un ball a la mostra. 

 DIVER ESPORTS 

Realització de diferents jocs motrius i 

esports on els nens/es desenvoluparan 

les seves capacitats i habilitats físiques 

i socials.  

 DANSA 

Iniciació a aquesta disciplina de ball 

mitjançant la composició d’una 

coreografia de grup on els nens/es 

aprendran diversos passos que 

posteriorment enllaçaran. 

 

ESPORTIVES 

 JUDO (1r a 6è) 

Es treballa  la destresa, tècnica i les 

habilitats individuals d'aquesta 

disciplina esportiva. 

 

 PATINATGE (P-5 a 6è) 

Els més petits s’iniciaran en el món del 

patinatge treballant la tècnica bàsica 

mitjançant exercicis i jocs variats, 

mentre que els grans, gràcies a 

l’experiència obtinguda anys enrere  

començaran a introduir-se a un 

conjunt nou de possibilitats.  

 

 ESPORTS PATRONAT (3r a 6è) 

Iniciació a diferents esports (futbol, 

bàsquet, voleibol, handbol,...), on es 

desenvoluparan tasques per millorar la 

tècnica - tàctica bàsica de l’esportista, 

de forma individual i col·lectiva. 

 

 INICIACIÓ ESPORTIVA (1r i 2n) 

Introducció a una gran varietat 

d’esports (futbol, basquet, handbol, 

voleibol,...) on el nen/a descobrirà tot 

un món de possibilitats.  

 

 CAPOEIRA (2n a 6è) 

Activitat multidisciplinar que incorpora 

art marcial, dansa, música... Presentem 

així una activitat innovadora, distinta i 

amb gran potencial pel desenvolupament 

socioeducatiu. 

LÚDIQUES 

 ZUMBA (1r a 6è) 

Treballarem diferents passos de ball 

llatins i exercicis de tonificació d’una 

forma dinàmica i senzilla mitjançant 

l’execució de coreografies variades.  

 

 MANUALITATS (1r a 6è) 

Els nens/es manipularan diferents 

tipus de materials i desenvoluparem la 

creativitat utilitzant diferents 

tècniques. 

 

 GUITARRA (3r a 6è) 

S'ensenyaran les diferents tècniques 

per tocar la guitarra, aprenent 

diferents cançons i melodies. 

 

 ARTS ESCÉNIQUES (1r a 6è) 

Interpretació, muntatge d’obres 

músicals, moviments d’expressió 

corporal i representació a la mostra. 

 

 HIP - HOP (1r a 6è) 

Treballarem la tècnica del ball des d’un 

estil definit com es el hip hop, amb una 

coreografia de grup mitjançant la 

pràctica de diferents passos. 

 

 LET’S MAKE (ROBÒTICA) (3r a 6è) 

Apropar les noves tecnologies digitals 

mitjançant la robòtica, el disseny i la 

programació.  

 



 

PREUS ACTIVITATS 

Racó Petitons ( P-3, P-4, P-5) 

 5 dies.............................43€/mes 

 4 dies.....................................34€/mes 

 3 dies.....................................26€/mes 

 2 dies.....................................18€/mes 

 1 dia........................................10€/mes 

 

Lúdiques 

Zumba Kids   10€/mes                             

Guitarra   10€/mes                           

Manualitats   10€/mes                             

Hip Hop   10€/mes                                                        

Arts Escéniques  10€/mes 

Let’s Make Robòtica  10€/mes 

 

Esportives 

Patinatge   10€/mes 

Capoeira              10€/mes                    

Judo    15€/mes                             

Iniciació a l’esport (2 dies) 19€/mes                          

Esports Patronat (2 dies) 21€/mes                                     

SERVEI DE RETARD: 

HORARI: 16.30 A 18,00 H. 

Dia esporàdic: 3€  

 

 

Quadre d’activitats extraescolars 

pel curs 2019-20 

 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

RACÓ 
PETITONS 
De 16,30 a 

17,45 

ANIMACIÓ 
TEATRAL 

HIP-HOP   I DANSA ART ATTACK DIVERESPORTS 

P-3 a P-5 P-3 a P5 P-3 a P-5 P-3 a P-5 P-3 a P-5 

LÚDIQUES 
PRIMÀRIA 
De 16,30 a 

17,45 H. 

   ZUMBA KIDS GUITARRA MANUALITATS HIP-HOP III 
ARTS 

ESCÉNIQUES 

1r a 6è 3r a 6è 1r a 6è 3r a 6è 1r a 6è 

 

HIP-HOP II 
 

  

LET’S MAKE 
(ROBÒTICA) 

1r-2n 3r a 6è 

ESPORTIVES 
PRIMÀRIA 
De 16,30 a 

17,45 

INICIACIÓ ALS 
ESPORTS 

PATINATGE 
(FINS LES 18H) 

INICIACIÓ ALS 
ESPORTS 

PATINATGE 
(FINS LES 18H) 

JUDO 
(FINS LES 18H) 

1r-2n 3r-6è 1r-2n P5-2n 1r a 6è 

ESPORTS 
PATRONAT 

 

ESPORTS 
PATRONAT 

CAPOEIRA 
 

3r-6è 3r-6è 2n a 6è 

 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avda. Ferrocarril, 266 

Tlf. 695 55 89 85 

extraescolarslluisvives@gmail.com 

 

 

 

ORGANITZAT PER: 

   

 

 

 

      

   

mailto:info@diveresports.com

