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Respectem unes normes, analitzem, preveiem i decidim, estimulem la memòria i la capacitat d’atenció. No
s’admeten altes un cop iniciat el curs. 19 €/mes. Pagament mensual

Anglès| Tedi | Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t
Mitjançant contes interactius, cançons, jocs i expressió corporal, els nens aprendran a comunicar-se en
anglès. Grups reduïts i d’edat diferenciats. 30 €/mes + 30 € material anual. Pagament mensual

Patinatge| Consell Esportiu de l’Hospitalet | Cursos: P4 i P5

Ludoteca
1r
a
4t

Escacs| Escola d’Escacs de Barcelona | Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t

Es realitzaran tota mena de jocs sobre les rodes dels patins.
Karate

Ludoteca

Bàsquet| Consell Esportiu de l’Hospitalet | Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t
Un esport idoni per al desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques (saltar, córrer, botar...).

Ball Modern| Consell Esportiu de l’Hospitalet | Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t
Activitat recreativa i esportiva que consisteix en elaborar una coreografia per ser ballada.

ACTIVITATS PUNTUALS:

Karate| Consell Esportiu de l’Hospitalet | Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t

Tallers de cuina per a nens|La Plec: 10 €/taller. 1 taller al mes. De P3 a 4rt.

Art marcial on es treballa cos i ment.

Multiesport| Consell Esportiu de l’Hospitalet | Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t
Els alumnes que van fer l’activitat el curs 2015-2016 tenen reservada la plaça. En
cas d’haver-hi més alumnes que places es farà un sorteig entre els nous inscrits.
Sense el mínim d’alumnes l’activitat no es durà a terme. Preus amb IVA.

Vols fer esport i encara no saps quin? Doncs vine a aprendre handbol, volei i patins.
11 €/mes + 12 € mútua anual. Pagament trimestral. Cal aportar fotocòpia del CATSALUT per inscriure’s.

Música|Escola de Música Sant Joan | Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t
Guitarra per a primària, violí per a infantil. 39 €/mes + 35 € matrícula anual. Pagament mensual

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL | Fundació CET10
Calendari: del 12 de setembre del 2016 al 21 juny del 2017
Horari: a partir de les 8 h i fins a les 9 h de dilluns a divendres.
Tarifa 1 hora: 31 € /mes
Tiquet esporàdic: 3,50 €
Tarifa 30’ (8:30-9:00h): 17,00 € /mes
Tiquet esporàdic: 1,75 €

Còmic| Centre Català d’Educació | Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t
Gaudir de les diferents tècniques de dibuix que fa servir el còmic. 14,35 €/mes. Pagament mensual

Teatre| Centre Català d’Educació | Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t
Expressió corporal, expressió oral, respiració, relaxació i context teatral a través de jocs, coreografies,
improvisacions, representacions... . 14,35 €/mes. Pagament mensual

Ludoteca tarda | Fundació CET10
Servei orientat a totes aquelles famílies que tenen la necessitat de disposar d’un temps extra
a l’escola per causes laborals i/o personals i que alhora ofereixi activitats atractives als infants.

Calendari: del 12 de setembre del 2016 al 02 juny del 2016
Horari: de 16:30-17:30 h de dilluns a divendres.
Tarifa 1 dia: 6,55 € /mes
Tarifa 2 dies: 13,15 €/mes Tarifa 3 dies: 19,45 €/mes
Tarifa 4 dies: 26,30 € /mes Tarifa 5 dies: 31,75 €/mes T. Esporàdic: 3,50 €

Roda d’esports| Fundació Cet10 | Cursos: P4 i P5
Inici a l’esport fent un tast per diferents esports. 12,75 €/mes. Pagament mensual

Ioga mètode Suryakiranam| Elena Borrell | Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t
Mitjançant el ioga el nen aprendrà de manera divertida i amena a estirar, enfortir, respirar, sentir el cos,
relaxar-se i molt més. 18 €/mes (8-12 alumnes) ó 20€/mes (5-8 alumnes). Pagament mensual

