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

AQUEST CURS 2022-2023, LES EXTRAESCOLARS AL CANIGÓ! 
Pels nens i nenes del Canigó: activitats esportives, artístiques, científico-tecnològiques, creatives, i en anglès. 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. 

Recorda que l’inscripció a extraescolars es gratuit per socis de l’AFA, i té un cost de matricula de 40€ pels no socis. 

Suma't a l'AFA, suma't a les extraescolars!  

OFERTA INICIAL EXTRAESCOLARS 2022-2023 

 
DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

X-PERIMENTA: 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

12.30 – 13.30h 
1r a 6è 

TECNOLOGIA CREATIVA 
12.30 – 13.30h (P4 i P5) 
(Robòtica pels més 
petits) 

ROBÒTICA  
12.30 – 13.30h  

1r a 6è 

ROBÒTICA  
12.30 – 13.30h  

1r a 6è 

ESCACS  
12.30 – 13.30h  

1r a 6è 

INICIACIÓ A L’ESPORT  
16.30 – 17.45h  

P3 a P5 

TAEKWONDO  
16.30 – 17.45h  

P4 a 6è 

INICIACIÓ A L’ESPORT  
16.30 – 17.45h  

P3 a P5 

PATINATGE INICIACIÓ  
16.30 – 18.00h  

 

GIM.RITMICA  
16.30 – 18.00h  

3r a 6è 

TALLER DE COUNTRY 
16.30 – 17.45h  

1r A 6è 

 

FUTBOL  
16.30 – 17.45h  

1r a 6è 

ART I DISSENY  
16.30 – 18.00h  

1r a 6è 

FUTBOL  
16.30 – 18.00h  

4rt a 6è 

FUTBOL  
16.30 – 17.45h  

1r a 2n 

 

BATUCADA 
16.30 – 17.45h  

1r A 6è 

DANSES URBANES 
16.30 – 17.45h  

P4 a 3r 

HANDBOL 
16.30 – 17.45h  

1r a 6è 
 

MULTIESPORT 
16.30 – 17.45h  

1r a 6è 

PATINATGE 
AVANÇAT/TÉCNICA 

16.30 – 18h  
 

GIM. RITMICA 
16.30 – 18.00h  

P5 a 2n 

MY EXTRA ENGLISH 
16.30 – 18h  

1r a 3r 

MY EXTRA ENGLISH 
16.30 – 18h  

4t a 6è 

BÀSQUET 5è i 6è  
16.30 – 18.15h  

 

BÀSQUET P5 a 4t  
16.30 – 18.15h 

BÀSQUET 5è i 6è  
16.30 – 18.15h  

 

BÀSQUET P5 a 4t 
16:30 - 18.15h 

 
PISCINA P4 I P5 / 1r I 2n 

16.45 – 17.30h 
 

ESCACS  
16.30 – 17.45h  

1r a 6è 

 
  



 

DESCRIPCIÓ I PREUS  
 

ARTS PLÀSTIQUES 
Amb materials  diversos farem creacions setmanals, tot  treballant l’expressió, creativitat I destresses de dibuix, pintura, I manualitats. L'objectiu 
és despertar la imaginació i la creativitat dels petits i fomentar l'oci compartit amb projectes grupals i individuals. 
Preu: 22,50€/mes  

BÀSQUET  
Vine a entrenar amb el Club Nou Bàsquet Vilanova! Esport, diversió i valors.  
Preu: PENDENTS DE CONFIRMACIÓ 
 
BATUCADA 
Vine a marcar el ritme de l’Escola Canigó! Aprenentatge bàsic del treball en equip, apreciació de la música i moltes oportunitats per actuar pels 
companys de la comunitat educativa Canigó al llarg del curs escolar i objectiu de formar un grup de percussió pel Carnaval. 
Preu: 26 €/mes 
 
DANSES URBANES 
Durant l’activitat es treballaran i es potenciaran diferents aspectes relacionats amb el ritme, la coordinació, el desenvolupament del cos i 
l’expressió corporal, l’elasticitat, el joc, la creativitat, el treball en equip, i s’apredran coreografies de memòria. 
Preu: 18,50 €/mes 
 
ESCACS  
Els escacs són un magnífic entrenament mental, ja que potencien  en els nens multitud d'habilitats relacionades amb les matemàtiques, 
la lectura, la memòria i la capacitat de concentració.  
Preu: 18,50 €/mes 

FUTBOL  
Iniciació als conceptes tècnics i tàctics del futbol i treball  dels valors positius d'aquest esport.  
INICIACIÓ (P5 a 2n. 1 dia per setmana)  
Preu: 18,50 €/mes (1 DIA) ; 27,50 €/mes (2 DIES)  
Extra Competició Escolar:  60€/ANY  
Inclou ; Quota Consell, inscripció d’Entitat i d’Equip. Quota Consell de fitxes i jugadors, entrenadors i Delegats.Monitoratge per les 
competicions. 
 
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: 22,50 €/mes  

HANDBOL (CLUB HANDBOL VILANOVA) 
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  
 
INICIACIÓ A L’ESPORT (infantil) / MULTIESPORT (primària) 
Jocs i descoberta de diferents modalitats esportives, treballant la psicomotricitat i sobretot els valors  esportius i el joc en equip.  
Preu: 18,50 €/mes (1 DIA) ; 27,50€/mes (2 DIES)  

MY EXTRA ENGLISH 
Viu una emoció en comú: aprendre anglès d’una forma d’allò més divertida! Viurem l’anglès a través de la creació de contes, música, dansa, 
expressió verbal i corporal, memorització i jocs, així perdrem la vergonya divertint-nos i expressant-nos.  
 Preu: 25 €/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: 22,50 €/mes  
Extra Competició Escolar:  25€/ANY  
Inclou ; Quota Consell, inscripció d’Entitat i d’Equip. Quota Consell de fitxes patinadores, entrenadora i Delegada.Monitoratge per les 
competicions. 
 
TALLER DE COUNTRY 
La música és realment beneficiosa per a tots i, de manera especial, per als nens. No obstant això, no hem de passar per alt que el Country també 
és fantàstic per als més petits.Els beneficis de ballar country line dance són nombrosos i molt importants,millora la memòria i la capacitat 
d'aprenentatge, així com l'autoestima, l'autoconfiança, l'equilibri i la coordinació. 
Preu: 15 €/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.  

ROBÒTICA (1R A 6È) / TECNOLOGIA CREATIVA (P4 i P5) 
Activitat tecnològica d'introducció a la robòtica, programació, impressió 3D, drons, Lego WeDo, ... innovació, diversió i 
creativitat! I per infantil, una introducció al mon de la tecnología, ingenieria i robótica, fet a mida.   
Preu: 30 €/mes  (De P4 a 2on) 32€/mes (De 3r a 6è) 

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: 18,50 €/mes  

 
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  + cost de material 

 

COL·LABOREN:  

inscripcions i condicions  
 

INSCRIPCIONS: fins el 20 de setembre 2022. Cal seleccionar les activitats extraescolars al mateix full d’inscripció de l’AFA o, per no socis, 
enviant un correu 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 3 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, x perimenta 
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. 

 


