
 

NOTA INFORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ABAT OLIBA  

CURS 2017/2018 

 
Benvolgudes famílies, 

Ja tenim els horaris per les activitats extraescolars del proper curs. Us oferim un ventall de 
diferents tipus d’activitats (esportives, cognitives, artístiques...) perquè pugueu inscriure els 
vostres fills/es en aquelles que us semblin més interessants per complementar la seva formació. 

Per poder inscriure als vostres fills i filles a les activitats heu d’emplenar el FULL D’INSCRIPCIÓ 
que els hi entregarem al llarg d’aquest setmana (també el podeu descarregar i imprimir des del 
blog de l’AMPA de l’escola) i portar-lo a l’AMPA de dilluns a divendres de 16:30 a 18:00. 
 

A més, pel proper curs us proposem tres noves activitats que ampliaran i diversificaran l’oferta: 

 

 KARATE: L’aprenentatge del karate en nens i nenes té molts beneficis que contribueixen 
en el seu desenvolupament. Aquest són tan físics, com cognitius i espirituals. Els ajuda a 
créixer de forma sana i treballa valors tal com el respecte, la disciplina o la tolerància. 
 
Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes de 1r a 6è, en grups dividits segons l’edat. 
 
 

 CIRC: L’extraescolar de Circ és una oportunitat d’acostar el món del circ als infants de 
l’escola perquè puguin experimentar les diferents tècniques i disciplines circenses que 
milloraran el seu desenvolupament psicomotriu, expressió corporal, emocional... 
 
Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes de P3 a 6è, dividits en grups d’edat. 

 
 

• ZUMBA KIDS: L’objectiu de l’activitat és que els nens i nenes agafin hàbits de vida 
saludable mitjançant la pràctica de l’esport en grup, d’una forma divertida i sense parar de 
ballar. Els participants aprendran diferents coreografies, jugaran i faran exercici a l’hora 
que es diverteixen. 
 
Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes de 3r a 6è, dividits en grups d’edat. 

 
 
Per donar a conèixer aquestes activitats hem organitzat varies sessions de tastet: 

• Karate: dilluns 29 de maig de 17:30 a 18:30 
• Circ: dimarts 30 de maig de 17:30 a 18:30 
• Zumba: dimecres 31 de maig de 17:30 a 18:30 

 
Podeu passar per l’AMPA de l’escola cada tarda de 16:30 a 18:00 per apuntar els vostres fills/es 
o per consultar qualsevol dubte. També podeu enviar un mail a raconsdelleure@yahoo.es 
 
 



 


