AFA Escola Canigó
c/ Canigó, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 675 94 42 95
afadelcanigo@gmail.com

AQUEST CURS, LES EXTRAESCOLARS AL CANIGÓ!
Pel curs 2020-2021 mantenim l'oferta d'activitats extraescolars pels nens i nenes del Canigó: activitats
esportives, artístiques, científico-tecnològiques, creatives, en anglès i de suport a l'aprenentatge. Tot un
ventall de propostes per complementar el que fan durant el dia a l'escola i, sobretot, passar-ho bé!
Treballem per a la constant millora de les extraescolars. Si no trobes el que busques o tens qualsevol
aportació, contacta'ns!
Suma't a l'AFA, suma't a les extraescolars!

OFERTA INICIAL EXTRAESCOLARS 2020-2021
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

X-PERIMENTA:
CIÈNCIA I TECNOLOGIA
12.30 – 13.30h (1r a 6è)
SPORTS FOR KIDS
16.30 – 17.45h
P3 a P5
SUPORT A L’ESTUDI
16.30 – 17.45h
1r a 6è
PATINATGE AVANÇAT
16.30 – 17.30h
Segons nivell
BÀSQUET P5 A 2n
16.30 – 18h
BÀSQUET 3R I 4RT
16.30 – 18.15h
PISCINA P4 I P5
16.45 – 17.30h

MÀGIA
12.30 – 13.30h
1r a 6è
TAEKWONDO
16.30 – 17.45h
P4 a 6è
ART ATTACK
16.30 – 17.45h
P4 A 6è
PATINATGE TECNIFICACIÓ
16.30 – 18h
Segons nivell
BÀSQUET 5è I 6è
16.30 – 18.15h

ROBÒTICA
12.30 – 13.30h
1r a 6è
SPORTS FOR KIDS
16.30 – 17.45h
P3 a P5
FUTBOL
16.30 – 17.45h
1r a 6è

DIJOUS

SENSIBILITAT MUSICAL
16.30 – 17.45h
P3 - P4 – P5
HANDBOL
16.30 – 17.45h
1r a 6è
PATINATGE INICIACIÓ
16.30 – 18h
P4 A 4rt

BÀSQUET P5 A 2n
16.30 – 18h
BÀSQUET 3R I 4RT
16.30 – 18.15h

DIVENDRES
ESCACS
12.30 – 13.30h
1r a 6è
GIM.RITMICA
16.30 – 18h
P4 A 6è
TEATRE
16.30 – 17.45h
P4 a 6è
FUTBOL
16.30 – 17.45h
1r a 6è
BÀSQUET 5è I 6è
16.30 – 18.15h

PISCINA 1R I 2N
16.45 – 17.30h

DESCRIPCIÓ I PREUS
SPORTS FOR KIDS
Jocs i descoberta de diferents modalitats esportives,
treballant la psicomotricitat i sobretot els valors
esportius i el joc en equip, introduint expressions en
anglès.
Preu: 18 €/mes 1 dia per setmana; 26,50€/mes 2 dies.

X-PERIMENTA: CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Per què sura un vaixell? Com vola un avió? La ciència
més enllà dels llibres... descobreix, toca, investiga.
Experimentem i aprenem a partir de l'observació d'allò
conegut amb curiositat científica.
Preu: 30 €/mes

PATINATGE
(INICIACIÓ, AVANÇAT, TECNIFICACIÓ)
Activitat esportiva i d'expressió artística, on es treballa
l'equilibri, la coordinació i l'esperit de superació, amb
música i diversió. Es determinarà el
nivell segons la valoració de la monitora. Calen patins
de quatre rodes. Preu: 22 €/mes

MÀGIA
Sorprenents jocs de màgia que fabricaran ells
mateixos, tècniques de màgia i malabars. Amb aquesta
activitat es desenvolupa la motricitat i agilitat manual i
del cos, les relacions interpersonals i la superació de la
timidesa, en un marc de sorpresa i il·lusió.
Preu: 22 €/mes
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ESCACS
Els escacs són un magnífic entrenament mental, ja que
potencia en els nens multitud d'habilitats relacionades
amb les matemàtiques, la lectura, la memòria i la
capacitat de concentració. Preu: 16,50 €/mes

GIMNÀSTICA RITMICA
Esport que combina elements de ballet, gimnàstica i
dansa. Treballaran l'expressió corporal i aspectes
tècnics com la coordinació, força, equilibri, flexibilitat, i
acrobàcies. Preu: 22 €/mes

ROBÒTICA
Activitat tecnològica d'introducció a la robòtica,
programació, impressió 3D, drons, Lego WeDo, ...
innovació, diversió i creativitat! Preu: 30 €/mes

FUTBOL
Iniciació als conceptes tècnics i tàctics del futbol i
treballar els valors positius d'aquest esport.
INICIACIÓ (P5 a 2n. 1 dia per setmana)
Preu: 18 €/mes
FUTBOL SALA (3é a 6é; 2 dies per setmana)
Preu: 26,50 €/mes

HANDBOL
L'activitat d’handbol exigeix un rendiment complet a
més d'una postura i concentració úniques. Aquest
esport comporta molt d’esforç i treball físic, a més de
posar en pràctica valors i d'entrenar la capacitat de
crear estratègies d'una manera ràpida i pròpia, davant
de cada situació. Preu: 18 €/mes

BÀSQUET
Vine a entrenar amb el Club Nou Bàsquet Vilanova!
Esport, diversió i valors.
Preu: P5 a 1r 140 € ANUALS / 3r a 6è 220 € ANUALS

SENSIBILITAT MUSICAL
En l'etapa infantil els nens i nenes tenen una gran
curiositat. Les vivències musicals, amb alegria, pau i
goig, faciliten un desenvolupament realment harmònic.
Amb petits elements de percussió, es proposaran
activitats vivencials, cantant i ballant. Preu: 18€/mes

TEATRE
Viu una emoció en comú: la creació del nostre
espectacle musical! Música, dansa, expressió verbal i
corporal, memorització, maquillatge, escenografia,...
Perdran la vergonya divertint-se i creant el seu propi
espectacle. Preu: 18 €/mes

SUPORT A L’ESTUDI
Ajudem a repassar continguts bàsics adquirits durant el
curs, potenciant la capacitat dels i les alumnes a través
de la motivació i la constància. Es reforçaran les
matèries concretes de manera personalitzada.
Preu: 18 €/mes

ART ATTACK
Expressió plàstica i artística amb diferents materials
i tècniques, joc i cooperació, acompanyats d'un
professor nadiu per introduir vocabulari en anglès.
Preu: 22 €/mes

TAEKWONDO
Les arts marcials tenen molts beneficis pels infants. A
més de l'exercici físic, es treballa la concentració i els
valors com la disciplina i l'autocontrol. Preu: 18 €/mes

PISCINA
Jocs a l'aigua, familiarització amb el medi aquàtic i
tècnica d'aquest esport. Els infants gaudeixen i
guanyen seguretat i confiança en si mateixos.
Preu anual: P4 198€; P5 138€*; 1r 70€*; 155€ 2n
*Subvenció municipal ja aplicada.
COL·LABOREN:

inscripcions i condicions
INSCRIPCIONS: fins el 2 d’octubre. Cal entregar el corresponent full d’inscripció al despatx de l’AFA o enviar-lo a
afadelcanigó@gmail.com. Per poder inscriure's és imprescindible estar al corrent de la quota de l'AFA, o bé abonar una
matrícula equivalent (40€), i no tenir cap rebut pendent.
CALENDARI: Les activitats s’inicien la setmana del 5 d’octubre i finalitzen amb l’inici de la jornada escolar intensiva al juny.
DESCOMPTES: 20% descompte a partir de la 2a extraescolar, 10% de descompte a partir 2n germà (excepte bàsquet, xperimenta i piscina). Consulta descomptes en la resta d’activitats.
CANCEL·LACIONS: La realització de totes les activitats està subjecta a que les condicions sanitàries siguin favorables. En cas
contrari, es cancel·laran i es farà el retorn pertinent. - Es reserva el dret a cancel•lar aquelles activitats que no arribin al nombre
mínim d’inscripcions. Un cop iniciada l’activitat, no es retornaran els diners si s’abandona l’activitat.

