
- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - 
Curs 2016—2017 

- ESCOLA ABAT OLIBA - 

ZUMBA MARES I PARES, DL de 16.45 a 17.45 Preu: 15€/mes (Monitora, Vicky) 

 

- ACTIVITAT DE ZUMBA - 

Activitat en la que els/les protagonistes són tots/es 

aquells/es PARES i MARES  que vulguin passar una bona 

estona ballant al ritme de  la música ! 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE PISCINA- 

 

Activitat a la que els nens i nenes aprenen a nedar i a gau-

dir a l’aigua. Els nens i nenes estan dividits en 

grups en funció de l’edat i dels seus coneixe-

ments. Facilitar un primer contacte amb el medi 

aquàtic, dotar als nens i nenes d’autonomia a 

l’aigua, treballar tècniques com el croll, espatlla...  

PISCINA P3, P4, 1r, 2n i 5è:  DM de 17.00 a 18.00 Preu: 95€/curs   

PISCINA P5, 3r, 4t i 6è:  DJ, de 17:00 a 18:00  Preu: 95€/curs 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR ROBÒTICA - 

Activitat dirigida a nens i nenes de 1r a 6è que, a 

través del programa Lego Education i el material 

Lego We Do i Lego Mindstorm, podran dissenyar i 

construir els seus robots. 

ROBÒTICA I: DJ de 16:30 a 17:30 Preu: 35€/mes  (Monitor, Manu)

ROBÒTICA II: DV de 16:30 A 17:30  Preu: 35€/mes  (Monitor, Pau) HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16:30 A 17:30 

DILLUNS DE 9:00 A 10:00 

ampabatoliba@gmail.com 

raconsdelleure@yahoo.es 



- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE FUTBOL - 

Treballar l’anglès com a llengua que et permet conèixer i comuni-

car-te amb gent de diferents països i cultures. Treballant-lo sempre 

des d’una vessant lúdica amb un mètode entretingut i divertit, que 

permet als nens i nenes assolir i utilitzar més vocabulari i entendre 

i expressar texts orals i es- crits. 

ANGLÈS P4: DL I DJ, de 16.30 a 17.30.  Preu: 27,5€/mes (monitora, Anna) 

ANGLÈS P5: DM I DV de 16.30 a 17.30. Preu: Preu: 27,5€/mes (monitora, Anna) 

ANGLÈS 2n: DC I DV, de 16.30 A 17.30. Preu: 27,5€ /mes (monitora, Isabel) 

ANGLÈS 3r/4t: DL I DC, de 16.30 a 17.30. Preu: 27,5€/mes (monitora, Mar) 

ANGLÈS 5è/6è: DM I DJ, de 16.30 a 17.30. Preu: 27,5€ (monitor, Dani) 

- LUDOTECA - 

    De DILLUNS a DIVENDRES, de 16.30 a 17.30 (Monitora, Silvia) 

    Preu en funció de les hores contractades. 

Durant l’estona de ludoteca es duran a 

terme diferents activitats tals com conta 

contes, jocs de taula, jocs de rol o simula-

ció, jocs musicals, joc lliure... 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS - 

Pràctica i aprenentatge dels principals fonaments del futbol així 

com les seves regles i tàctiques. Sempre ente-

nent aquest es- port com una activitat 

saludable i diver- tida que ens ajuda a 

treballar valors com el companyerisme, 

l’esforç, joc en equip, la cooperació, 

el respecte ... 

FUTBOL 5è/6è: DL I DC, de 16.30 a 17.30 Preu: 29,5€ / mes 

                (Entrenador, Carlos) 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE BÀSQUET - 

A L’igual que l’activitat de futbol, l’objectiu d’aquest activitat és 

l'aprenentatge, la pràctica i el gaudiment del bàs-

quet. Una activitat sana i divertida que ajuda a 

desenvolupar un comportament cooperatiu tant 

dins com fora del camp de joc, fomentant el res-

pecte per la resta de companys/es. 

BÀSQUET 1r/2n: DL I DJ de 16.30 a 17.30  Preu: 29,5€/mes 

      (Entrenador, Lisard) 

BÀSQUET 3r/4t: DM I DV, de 16.30 a 17.30 Preu: 29,5€/mes 

                            (Entrenador, Lisard) 

BÀSQUET 5è/6è: DL I DC, de 16.30 a 17.30 Preu: 29,5€/mes 

      (Entrenador, Adrià) 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MULTIESPORT - 

Iniciació i aprenentatge dels principals fonaments de diversos es-

ports tals com bàsquet, futbol, handbol… Entenent 

aquests esports com activitats divertides  amb 

les que es treballen diferents valors com el 

respecte, companyerisme... 

       MULTIESPORT P3/P4/P5: DV, de 16.30 a 17.30 Preu: 17,5€/ mes          

                  (Monitor,  Marc) 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR  DE PATINATGE - 

Dotar als/les participants d’autonomia a l’hora de moure’s i fer 

servir els patins a través de jocs i exercicis. 

PATINATGE de 3r a 6è: DV, de 16.30 a 17.30  Preu: 17,5€/mes 

       (Monitora, Patricia) 

- ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE DANSA - 

Desenvolupament psicomotriu, creatiu i físic dels 

nens i les nenes. Ajuda al desenvolupament de la 

percepció, la consciencia i  el coneixement del propi 

cos, així com el sentit rítmic, en un ambient lúdic. 

DANSA P5/1r/2n: DL, de 16.30 a 17.30 Preu: 16,5€/mes 

DANSA P3/P4: Dc, de 16.30 a 17.30  Preu: 16;5€/mes  (Monitora, Rosalia) 


