
 

Iniciació Esportiva – Fundació Esportiva  

L’Hospitalet Atlètic 
Iniciació esportiva per a nens a partir de 4 anys.  

Descobriran i gaudiran de l’esport: futbol, bàsquet, tenis, etc… 

Experimentaran diferents rols en el joc i agafaran confiança en les 

seves pròpies possibilitats i esforç personal. Mínim: 10 alumnes. 

Dilluns i dijous de 16:30-17:30 h      P4, P5, 1er        Preu: 20 €/mes 

 

Escacs– Escola d’Escacs de Barcelona 
Respectem unes normes, reflexionem, analitzem, preveiem i decidim, 

estimulem la memòria i la capacitat d’atenció, aprenem una nova codificació, 

familiaritzant-nos amb els conceptes abstractes, aprenem a cuidar, estimar i 

endreçar el material… Grups d’edat diferenciats a partir de 1er. Mínim: 10 

(8 pel grup de 1er). No s’admeten altes un cop iniciat el curs. 

Opció A: Dilluns 16:30-17:30        Opció B: Dimecres de 16:30-17:30 h 

P4, P5, 1er        Preu: 18 €/mes 

 

Ballem Funky – Cet10 
La dansa és moviment: ritme, forma, espai, temps i energia. La dansa 

 és creativitat, ja que es poden realitzar infinitat d’elements i 

combinacions amb diverses músiques. És la capacitat de posar moviment a 

qualsevol estil musical: jazz, pop, hip-hop, rock, funky... Mínim: 10 alumnes. 

Dilluns, dimecres i divendres de 16:30-17:30 h    P3, P4, P5, 1er 

Preu: 18 €/mes 

 

Coral infantil – Escola de Música de l’Hospitalet  

Activitat adreçada a despertar el coneixement corporal i vocal 

dels infants a través de la interpretació de cançons i del 

moviment i a fer sentir experiències musicals que els animin a 

fer de la música una de les seves fonts de diversió i 

motivació. Mínim: 7 alumnes. Places limitades. 

Dilluns de 16:30-17:30 h         P4, P5, 1er            Preu: 24,04 €/mes 

 

Anglès– TEDI 
Mitjançant contes interactius, cançons, jocs, arts plàstiques i 

expressió corporal, els nens aprendran a entendre i comunicar-se 

en anglès sense adonar-se’n. Utilitzant temes divertits, captem 

la seva imaginació i... els fem somriure! Comptem amb 

professors nadius i grups reduïts (8-10 alumnes). Grups d’edat 

diferenciats. Mínim: 8 alumnes per grup d’edat. 

Dimarts de 16:30-17:30 h           P3, P4, P5, 1er   Preu: 30 €/mes 

 

Teatre– Diverjoc 
L’objectiu del curs que proposem és el de, a través d’unes tècniques 

teatrals, despertar el gust per la creativitat i l’expressió. No es tracta 

d’executar perfectament els jocs i les situacions dramàtiques, sinó 

d’intentar que el nen s’alliberi i gaudeixi per a sí mateix.  

Mínim: 10 alumnes. 

Dijous de 16:30-17:30 h  P3, P4, P5, 1er  Preu: 15 €/mes 

 

Totes les activitats estan subjectes al nombre mínim d’inscripcions, sense aquest mínim l’activitat no es durà a terme. 

Preus amb IVA. Cal ser soci de l’AFA per fer ús del servei d’extraescolar, no és necessari per l’acollida matinal. 


