
El patinatge és una activitat  esportiva 

que ajuda  a  desenvolupar  l'equilibri 

i l'harmonia corporal a través de mo-

viments i exercicis. Ajuda als infants a 

familiaritzar-se amb el desplaçament 

sobre rodes. 

Quan dansem el cos es posa 

en marxa, la qual cosa afavo-

reix el coneixement de l’espai 

i del propi cos.  A partir de 

diverses dinàmiques acompanyades amb 

música  escalfem el cos  amb activitats i  

 jocs, coreografíes i diversos  estils músi- 

 cals i acabarem amb exercicis de tornada 

      a la calma i estiraments. 

+ 15€ trimestrals 
de material. 
oct, gener i abril 

  Volem  fomentar la visió global,  

promovent el desenvolupament 

d’activitats creatives i potenciant la    

  reflexió a partir de qüestionar, 

 preguntar, experimentar, comprovar 

amb experiments diversos i 

un cop obtenim un resultat investigar 

-ne el procés que l’ha generat. 

El teatre ens permet potenciar 

l’expressió oral, corporal, visual, 

creativa,   la  desinhibició  i  la 

pròpia personalitat i sensibilitat 

 Mitjançant el joc l’infant  

 anirà aprenent els valors que 

transmet l’esport (esforç, coo-

peració, treball en equip, etc.) i 

també anirà descobrint les  seves  

habilitats i els  seus gustos 



Període d’ inscripció 
Les places seran limitades i caldrà inscriure’s a la secretaria de l’escola de 8 a 18h abans del 23 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: 24 de setembre a les 17,15h 
 

Durada: d’octubre a juny 

1 activitat 27€ 

2 activitats 47€ 

3 activitats 64€ 

4 activitats 81€ 

1 activitat MIGDIA 23€ 

El cost de les activitats extraescolars  

es cobrarà per domiciliació bancària. 

Import mensual: 

   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 

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

   Import: La forma de pagament és trimestral: 84€ 

  L’acompanyament és a càrrec de la família. 

  Places limitades. 

   Cal recollir el full d’inscripció a secretaria.  

Tel. 93 840 07 01 

Cr. Joan Prim, 59-63 

secretariajoanprim@educem.com 

www.educem.com 

Activitats amb el suport de: 


