Activitats Extraescolars 20-21
Iniciació a l’esport / Ludiesport (P3 a P5)
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h
Activitat adreçada als infants entre 3 i 5 anys, té com a objectiu iniciar als alumnes en
el món de l’esport mitjançant jocs individuals i col·lectius. En les sessions es treballarà
el control del moviment, la coordinació, l’equilibri, la lateralitat utilitzant jocs com a
eina per assolir els objectius. És una activitat molt dinàmica on els més petits faran els
seu primer “tast” del món de l’esport
Multiesport (1r a 6è)
Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.45h
Activitat adreçada a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, té com a objectiu iniciar als
alumnes en el món de l’esport mitjançant jocs i exercicis individuals i col·lectius,
gaudiran dels esports més coneguts (bàsquet, voleibol, futbol, taekwondo) i d’altres
més alternatius i desconeguts, (ultimate, tamborí, kinball, badminton)
Activitats adaptades els protocols de
prevenció i higiene de l’escola

Més informació
Telf 695518719

Activitats Extraescolars 20-21
Patinatge en línia (1r a 6è) Divendres 16.30h a 17.45h
Activitat que barreja l'aspecte lúdic, social, motriu i esportiu.
L’objectiu és ensenyar tot tipus de tècniques per patinar amb seguretat a partir dels 3 anys. Les
sessions de patinatge adreçades als nens i nenes es basen en un conjunt d’exercicis i jocs per
aconseguir que aprenguin al mateix temps que es diverteixen i es relacionen amb la resta de nens de
l’activitat.. Els alumnes aprenen a controlar el seu cos sobre els patins, poc a poc guanyen en
seguretat i a les poques setmanes es desplacen força segurs sobre els patins.
Activitat

Trimestral
1 dia d’activitat

Trimestral
2 dies d’activitat

Anual

Preu de totes les activitats

34€ / 50€ / 40€

50€ / 74€ / 58€

5% de descompte

Descomptes

10% de descompte en la segona activitat
10% de descompte a partir del segon germà
No Socis de L’AMPA 10,00€ més trimestrals

Més informació
Telf 695518719

Activitats adaptades els protocols de prevenció i higiene de l’escola
Inscripcions del 22 al 30 d’Octubre via online a www.needsports.cat/extraescolars
Inici previst primera setmana de Novembre.

