
Introduir als infants en el món dels esports, 

ja siguin inividuals o per equips, mitjançant      

 el joc  i la  pràctica  d’esports  concrets  i  

   adaptats a les seves necessitats l’infant  

   anirà aprenent els valors que transmet  

      l’esport (esforç, cooperació, treball  

                en equip, etc.) 

Permet desenvolupar les habilitats artístiques 

i  comunicatives  dels  infants.  El teatre ens    

 permet aprendre a relacionar-nos amb els    

 altres, comunicar-nos a través del llenguat- 

    ge corporal, gestual, perdre la timidesa, 

           jugar i sobretot tot sempre des  

                   d’una perspectiva lúdica.  

Es busca que els infants experimentin amb el 

seu cos i gaudeixin amb diferents músiques, 

aprenent  passos variats de diversos tipus de   

 ball, que els permet millorar la creativitat   

     del cos i a que el coneguin millor i a les    

            seves emocions, gaudint del 

                     moviment i del ritme.  

 

Els infants podran aprendre les nocions bàsi-

ques de la cuina. L’objectiu és que els partici-

pants gaudeixin de l’alimentació alhora que 

els ensenyem hàbits saludables i els motivem   

   a tastar aliments nous.  Els alumnes podran  

       manipular els aliments i crear noves  

               propostes, a partir del que han 

                        après.   Import: 31€ 

      Es treballaran diverses tècniques amb  

   diferents materials, potenciant el gust per  

  l’expressió,  la  creativitat, la reflexió i l'afany    

  de superació. A través de l'expressió artística   

      fomentem la creativitat, eduquem per 

         crear aficions i  descobrim habilitats 

                i destreses.  

 

 



   Escollir el dia que es vulgui de la setmana a les instal·lacions de MR & MRS Language (Carrer Joan Prim, 91) 

   De 17.30 a 19.30h, l’alumnat està al grup que correspon al seu nivell. 

   Servei d’acompanyament de 17 a 17.30h 

   Import mensual: 60€ i el servei d’acompanyament és de 5€. 

   De P3 fins 2n d’Educació Primària 

   Els divendres de 17 a 18,30h. 

   Servei d ‘autocar i monitor acompanyant de 17 a 17,45h 

   Piscina de 17,45  a 18,30h. a les instal·lacions del Crack Sports Club (Annex hotel Ciutat de Granollers—Turó d’en Bruget s/n)  

   Import: La forma de pagament és trimestral: 135€ 

  Cal un mínim de 15 alumnes per realitzar-se l’activitat  

Activitats amb el suport de: 

Període d’ inscripció 
Les places seran limitades i caldrà inscriure’s a la secretaria de l’escola de 8 a 18h abans del 26 de setembre. 

Horari: de 17 a 18.30h, inclou temps per berenar. 

Per tal de dur a terme qualsevol activitat caldrà un mínim de 7 alumnes.   

Si l’alumne/a es dona de baixa s’ha de notificar per escrit a secretaria amb 15 dies d’antelació. 
 

Aquests preus inclouen: 

Informes trimestrals de seguiment de l’activitat. 

Bloc on mensualment es publicarà informació d’interès de les diverses activitats. 

Reunió amb les famílies: 27 de setembre a les 17,15h 
 

Durada: d’octubre a juny 

L’import de les activitats mensualment és : 

El cost de les activitats extraescolars  

es cobraran per domiciliació bancària. 

Tel. 93 840 07 01 

Cr. Joan Prim, 59-63 

secretariajoanprim@educem.com 

www.educem.com 

1 activitat 26€ 

2 activitats 46 € 

3 activitats 63 € 

4 activitats 80 € 


