
 

  
 

  

 

 

 

 

 

Estimades Famílies, des de el AFA de l’Escola Nova us presentem 

les Extraescolar per el NOU CURS 2019-2020. 

Continuem amb les activitats del últim curs e incorporem d’altres per 

tal de fomentar l’esport, l’art i l’expressió a l’escola i donar 

recolzament a les entitats sense ànim de lucre del municipi. 



ACTIVITAT EXTRAESCOLARS CURS 2019 – 2020 

 

  

 

Calendari:  

Inscripció Activitat Cursos Horari Preu 

ANGLÈS 

P4 – P5 DILLUNS I DIMECRES 13:30 – 14:30 32 € 
30€/material 

anual 1er -6è DIMARTS I DIJOUS 
13:30 – 14:30  

16:30 – 17:30  

ART P5 – 6è DIVENDRES 16:30 – 18:00 22 € 

BALL  P5 – 6è DIMARTS I DIJOUS 16:30 – 17:30 
20€ 1 dia 

30€ 2 dies 

FUTSAL 

P5 – 2on 
DILLUNS I DIVENDRES 

17:00 – 18:00 
35 € 

3er – 4rt 18:00 – 19:00 

FUTBOL 7 

P5 – 2on 
DIMARTS I DIJOUS 

17:30 – 18:30 
35 € 

3er – 4rt 18:30 – 19:30 

INICIACIÓ 

GIMNÀSTICA 

P4 – 6è DILLUNS 16:30 – 17:30 17,50 € 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA  

P4 – 2on DILLUNS I DIMECRES 16:30 – 17:30 
18,75€ 1 dia 

29,75 2 dies 

INICIACIÓ ATLETISME 
I MULTIESPORT 

P5 – 6è 
DIMECRES   16:30 – 17:30 15 € 1 dia 22€ 

2 dies 
DIVENDRES 16:30 -18:00  

KUKSOOLWON P5 – 6è DIMARTS I DIJOUS 16:30 – 17:45 27,50 € 

ROBÓTICA 1er – 6è DIMECRES 16:30 – 18:00 

25 € 

*20€ material 

anual 

ESCACS  1er – 6è DILLUNS 16:30 – 17:30 8 € 

BÀSKET  

P3 – 2on 
DIMARTS I DIJOUS 

16:30 – 18:00 20 € 

3er – 6è 16:30 – 18:30 28 € 

PICASSETE  

P3 – P5 

DILLUNS I DIMECRES 

A escollir: 

16:30 – 17:30  
18€ 1 dia 

1er – 2on  16:30 – 18:00* 

25€ 2 dies 
*33€ 2 dies 
*5€ material 

anual 

MÚSICA I MOVIMENT P3 – P5 DIMARTS I DIJOUS 16:30 – 17:30 
25€ 2 dies 

18€ 1 dia 

RUGBY 1er – 6è 
DIMECRES I 

DIVENDRES 
16:30 – 18:00 23 € 

KARATE P4 – 6é DILLUNS I DIMECRES 16:30 – 18:00  28€ 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1wvNFMobEXoiKgjTwQWUPlDp_X2cUVtDFHZ5AnY_sVg0
https://drive.google.com/open?id=1SvncSReRnZKy1n9RJo_ChP291FTkEdxjQOSqfoR-osA
https://drive.google.com/open?id=1JUCDu3J_P7SZpRTK_--yMVkKvNcmR7oR1jishXp78d0
https://drive.google.com/open?id=1CNNBl53Pd3OkdCUMQ0aHBjwb_W5T52lc0bdak83w7wg
https://drive.google.com/open?id=1lbcgzgaR4buz-ekKZwYRVISDUTDMETauJ9NijnETjRk
https://drive.google.com/open?id=1WvFvQ8y9aSocUHtupi5PDE_Jbb43-78FUWvLkTbA7VM
https://drive.google.com/open?id=1WvFvQ8y9aSocUHtupi5PDE_Jbb43-78FUWvLkTbA7VM
https://drive.google.com/open?id=1ldec8rqPEAw2Mv5YL_0AhiYX2ihFQx3AsjDlXxQ5ld4
https://drive.google.com/open?id=1ldec8rqPEAw2Mv5YL_0AhiYX2ihFQx3AsjDlXxQ5ld4
https://drive.google.com/open?id=1Wmt9BxKvaen2wQzRxZo8m9r3b-AMXYkAyZDj0f3WwZY
https://drive.google.com/open?id=1Wmt9BxKvaen2wQzRxZo8m9r3b-AMXYkAyZDj0f3WwZY
https://drive.google.com/open?id=15jGlp_vRl8ZZCHEUS4Li3bEtXFgGeIMzQW4Fb3O2mfQ
https://drive.google.com/open?id=1b6jj8i2qZizmOlsohawOgC3Mu6kOkwozHtb8Hh4jrvU
https://drive.google.com/open?id=1R2kJgl7gXL8SYxoDcy0MfLO-39w3T16XbUjSMb5veyY
https://drive.google.com/open?id=1Rc3EClR7gAr0rOhJTqM2U3R6eTsEWdZWWv9nKHb7Tjo
https://drive.google.com/open?id=1694XWVAv9o91Q7ekMEGOOZdrJYTsM_CDHk0qwRfv1KY
https://drive.google.com/open?id=17yR0Ss_RZFLYkqKkUp-e6RWW7LzS-5HvUTqfNlWnTM4
https://drive.google.com/open?id=1k6lprFbOBgXyPEAkuAhIEZvrFYAragWODzJsHCO_1hA
https://drive.google.com/open?id=1sliFj-wz8kd8a-H5t-yp7XA2HGcqGfsQ3gNdbvLIFhY
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Tenir en compte abans de fer la inscripció 

 

Recordeu que per fer us de les activitats extraescolars així com d'altres serveis oferts per l'AFA 

heu de ser socis l'AFA pagant la quota anual per família de 30€. 

Per continuar amb la inscripció he de tenir a mà el resguard del pagament de la quota.  

 

***nota: les quotes d'aquest curs 2019-2020 no s'han domiciliat a cap família.  

 

Per fer al pagament: 

Núm de compte bancari AMPA ESCOLA NOVA 

ENTITAT: BANC SABADELL (IBAN: ES49 0081 1608 5100 0107 5218) 

 

 

Feu Click sobre l’activitat extraescolar que voleu fer inscripció.  

 

 

Recordeu que heu de tenir a mà escanejat la següent documentació:  

1. Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’infant 

2. Resguard del pagament del AFA  

3. Autorització recollida infant per part d’una altra persona.(Descarregar formulari) 

4. Autorització sortir sol de l’escola. (Descarregar formulari) 

5. Per les activitats de Rugbi, bàsket i Kuksoolwon. Autorització a l’ equip de l’activitat 

extraescolar de portar el vostre fill o filla al Poliesportiu Ceraqua (Descarregar formulari) 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1ljNYwOayqSnvUjEyBsC3ATf4bsxXbJ2G
https://drive.google.com/open?id=1t4l-vVypV8wqLk_DzhGwNuglnIjL7Fri
https://drive.google.com/open?id=1T1ngfkuKKD12oyGC2tV8ITFXh8pbr4Nj
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ACTIVITATS - DESCRIPCIÓ:  

MÚSICA I MOVIMENT (P3 – P5) 
 

Descripció: 

Una proposta musical que té coma objectius: 

✓ Donar continuïtat al programa de música de l ́escola.  
✓ Desenvolupar el sentit del ritme.  

✓ Desenvolupar la percepció auditiva.  
✓ Desenvolupar el sentit de l ́espai.  
✓ Treballar la psicomotricitat.  

✓ Millorar el treball en equip.  
✓ Millorar el respecte i l ́escolta dels altres.  

✓ Descobrir músiques noves.  
✓ Treballar el respecte per altres cultures a partir de les diferents músiques.  

✓ Explorar i prendre consciència de les diferents emocions que s'expressen a través 
de la música.  

Metodologia: A les sessions aprofitem el potencial de la música i el seu caràcter lúdic 

com a eina didàctica, de manera que és a partir de la mateixa pràctica musical en les 
seves diferents vessants que treballarem aspectes com el sentit del ritme, el sentit de l 

espai, la percepció auditiva i la millora de l entonació cantant, ballant, escoltant música 
i fent diferents dinàmiques. L’activitat estarà dirigida per un/a o més especialista/es en 
pedagogia de la música amb formació i experiència en grups de música i moviment. 

Horari: 2 dies a la setmana Dimarts i Dijous de 16:30 – 17:30 

Preu: 2 dies 25€/mensual. -  1 dia 18€ 
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BALL  (P5 a 6è) 
 

Descripció:  

Es basa en el treball d’expressió corporal i en la pràctica de coreografies actuals de 

diferents tipus i passos de ball modern variat (jazz, funky, hip-hop, aeròbic, batuka…), 
muntant coreografies diverses respectant el ritme del grup i gustos musicals. 

A final de curs es fa un festival obert a les famílies. 

Metodologia: A partir d’un escalfament, es treballen diferents passos per tal de muntar 

una coreografia de ball i gaudir-la. 

En finalitzar es fa la relaxació i la tornada  a la calma. 

Els jocs rítmics i de coordinació són presents per coordinar el ritme i el moviment, així 

mateix per a millorar la capacitat aeròbica. 

Horari: 2 dies a la setmana (dimarts i dijous) de 16.30h a 17.30h  

Preu: 20€ 1 dia - 30€ 2 dies 
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PICASSETE – ART I MOVIMENT  

(P3 – P4 – P5)  

Descripció: 

A l’escola els hi agradaria tenir més hores de plàstica pels infants per la gran quantitat 
d’aprenentatges globals que els hi ofereix de manera lúdica.  

Aquesta activitat permet als infants gaudir de temps fent expressió artística i corporal. 

Farem manualitats, pintura, fang, minicuina, jocs dirigit, expressió corporal i tècniques 

de relaxació. Experimentarem, ens embrutarem i gaudirem cada tarda amb una 
planificació d'activitats pensada en els infants.  

Activitat creada pels mes petits de P3 a P5.  

Objectius:  

✓ Iniciar-se amb les manualitats. 

✓ Treballar les manualitats des d'un punt de vista educatiu. 
✓ Saber treballar en grup. 
✓ Millorar el treball autònom 

✓ Conèixer els diferents materials i saber-los treballar. 
✓ Enfortir les relacions dels nens i dels nens amb la monitora. 

✓ Desenvolupar la creativitat de cadascú. 
✓ Aprendre que tot és vàlid i res està mal fet.  

Horari: Dilluns i dimecres (a escollir de 16:30 – 17:30 o de 16:30 – 18:00) 

Preu:  25€  2 dies fins les  17:30 
 33€  2 dies fins les 18:00 

 18€  1 dia 
 Material anual: 5€ 
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TALLE D’ART (P5 a 6è)  

Descripció: 

Té com objectiu apropar als infants a l'art. Son propostes i activitats per desenvolupar 
les seves habilitats, en un  període en el qual resulta determinant l’estímul de totes les 

facultats en l’educació dels infants. 

El dibuix, la pintura, el modelatge amb plastilina o fang, el retallar i enganxar figures de 
paper, goma Eva o de d'altres materials, son activitats  de un gran valor didàctic. 

A través d'aquestes propostes els infants desenvolupen la seva fantasia, la seva 
creativitat, també l’ajuden en el procés de desenvolupament del seu pensament. 

Seran tallers per dotar al alumnat de tècniques i motivacions que els donin l’oportunitat 
de expressar-se lliurament.  

Horari: Divendres de 16:30 – 18:00 

Preu: 22€ 
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INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA (P-4 a 6è)  

Descripció: 

Iniciar-se en les diferents habilitats gimnàstiques. Millorar l’equilibri, el sentit del 
ritme, la motricitat, la memòria, la resistència i l’agilitat. 

Realitzar exercicis educatius o progressions per arribar a l’element tècnic original. 
Muntar coreografies amb música individuals i en equip. 

Preparar el festival de final de curs. 

Metodologia:  

Els continguts que es treballen varien en funció de l’edat del/a gimnasta i de la seva 

evolució. En la gimnàstica d’iniciació es treballen de forma lúdica els elements bàsics 
de la gimnàstica molt importants per poder construir i evolucionar cap a elements de 
més dificultat. 

Passem a recollir els nens i nenes a les 16’30 per les classes. Tenen cinc minutets per 
menjar alguna cosa i comencem a escalfar. Una part central que fem exercicis de 

bancs suecs (equilibris, llançaments de cames, saltats..), terra (tombarella davant, 
enrere, vertical, roda..) o salt (en extensió, mig gir, ...) en funció del que toqui aquell 
dia, i finalment una tornada a la calma abans de marxar.  

Horari: 1 dia a la setmana dilluns de 16.30h a 17.30h 

Preu: 17,50€ 
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INICACIÓ ESPORTIVA (P5 a 2n) 
 

Descripció: 

Els nens i nenes s’iniciaran a l’esport d’una manera molt lúdica i senzilla a través del 
joc (esports: futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei , patins i altres). 

Horari: 2 dies a la setmana dilluns i dimecres de 16.30h a 17.30h 

Preu: 18,75€ 1 dia -29,75€ 2 dies 

 

FUTBOL SET (P5 a 4rt ) 
 

Descripció: 

L’activitat té com a objectiu la consolidació i perfeccionament del futbol aplicant una 

metodologia lúdica i educativa. Hi haurà la possibilitat de realitzar partits durant el 
curs escolar (els partits no són obligatoris). Us recordem que aquesta activitat es 

realitza al Camp municipal de futbol i les famílies han de portar els/les nens/es al 
camp 

Horari: P5 – 2on Dimarts i Dijous  17:30– 18:30 

   3er i 4rt Dimarts i Dijous 18:30 -19:30 

Preu: 35€  (Consultar amb el Club els preus de la compra de roba técnica i d’altres 

conceptes) 

 

FUTBOL SALA (P5 a 4rt) 
 

Descripció: 

L’activitat  té  com  a  objectiu  la  consolidació  i perfeccionament del futbol sala 
aplicant una metodologia lúdica i educativa. Hi haurà la possibilitat de realitzar partits 

durant el curs escolar (els partits no són obligatoris) Us recordem que aquesta activitat 
es realitza al pavelló municipal de Cervelló i les famílies han de portar els/les 

nens/es al pavelló. 

Horari:  P5 – 2on Dilluns i divendres 17:00 – 18:00 
             3er i 4rt Dilluns i divendres 18:00 -19:00 

 

Preu: 35€ (Consultar amb el Club els preus de la compra de roba tècnica i d’altres 

conceptes) 
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ANGLÈS (P4 a 6è)  
 

Descripció: 

Per al desenvolupament integral de les habilitats lingüístiques es proposen una sèrie 

d'activitats adequades a l'edat i nivell, motivadores, lúdiques i especialment 
participatives per potenciar l'ús comunicatiu i pràctic i tenint molta cura de la 

pronunciació, ja que pensem que es la gran oblidada en l'ensenyament de l'anglès com 
a llengua estrangera i per aconseguir resultats satisfactoris ensenyem l'abecedari de 

manera fonètica per tenir una bona base per una pronunciació òptima. 

Objectius:  

El principal objectiu és que arribar a un nivell que es correspon amb el marc europeu. 

La metodologia aplicada serà la recomanada per Cambridge per a cada nivell. 

Compta amb unitats que cobreixen els temes centrals, el vocabulari, la gramàtica i les 

habilitats necessàries per a totes les tres parts de l'examen. Temes d'interès per 
l'alumne en cada unitat assegura el interès i tot el programa d'examen està cobert, 
també pot actuar com una base per a les activitats i projectes d'extensió basats en CLIL. 

Seccions de gramàtica i un ajut de referència Gramàtica a estudiants construeixen 
l'estructura d'un llenguatge precís necessari per parts més difícils de la Lectura i 

Escriptura, mentre que el vocabulari està dirigit, a partir de punts de vista de Perfil 
anglès, i reunits en una llista de paraules basat en el vocabulari clau de la unitats. 
'Consells' de l'examen, i la gramàtica i exercicis de vocabulari que ensenya als estudiants 

a evitar errors comuns i identificar-los en un examen real.  

Horari:  P4 – P5 Dilluns i Dimecres a migdia 

    1er a 6è Dimarts i Dijous a mig dia i dimarts i dijous de 16:30 – 17:30. 

Preu: 32€/mensual (rebut mensual) 

Quota de Material anual: 30€ en el primer rebut 
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INICIACIÓ ATLETISME I MULTIESPORT 
(P-5 a 6è) 

 

Descripció: 

L' atletisme tot i ser la base dels esports no es massa conegut. El motiu d'aquesta 
activitat és apropar aquest esport tan bonic als nostres alumnes.  

Intentarem donar una visió general del que és l' atletisme, un esport que consta de 

moltes disciplines totes elles molt diferents.  

Com que és un esport individual, això implica que l'alumne experimentarà l'afany de 

superació personal i serà més conscient de les seves limitacions.  

En definitiva es tracta de que els alumnes gaudeixin amb la pràctica de l'atletisme, un 
esport que m' ha aportat personalment experiències inoblidables. 

Metodologia: Davant la necessitat de que els infants complementin la seva formació 
acadèmica amb el desenvolupament de les seves capacitats físiques  s’englobarà en 

aquesta activitat tant les tècniques bàsiques de l’atletisme (córrer, saltar i llançar) que 
són la base sobre la qual es fonamenten els altres esports amb les tècniques i 
tàctiques dels esports més coneguts al nostre entorn. 

Horari: 2 dies a la setmana:  Dimecres de 16:30 – 17:30h 

Divendres de 16:30 – 18:00h 

Preu: 2 dies 22€ - 1 dia 15€. 
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ROBÒTICA (1er a 6è) 

 

Descripció i objectius: 

Aquesta activitat extraescolar té com a objectiu iniciar als nens i nenes sense 
coneixements en la robòtica i la programació, i als que ja tenen una base poder 

desenvolupar-la per que  puguin adquirir uns coneixements sòlids de robòtica i 
programació, a més de proporcionar uns coneixements en disseny 3D, electrònica, 

mecànica, tecnologia i enginyeria des d'una vessant lúdica però sobretot educativa. 

És una activitat innovadora i divertida on els nens i nenes aprenen  treballar en equip, 
desenvolupen la seva capacitat creativa i a la vegada treballen altres matèries 

transversalment, com matemàtiques, ciències, llengua, tecnologia, programació, 
electrònica, enginyeria, mecànica…  

Per què aprendre programació? 
El món actual presenta reptes molt importants pels nostres nens i nenes i és la nostra 
responsabilitat dotar-los dels coneixements i habilitats claus per que puguin tenir èxit 

en un present i en un futur cada cop més competitiu. La nostra voluntat és la de difondre 
el pensament computacional i la programació als nens. 

Materials d’aprenentatge: El material vindrà a càrrec de l’empresa, a excepció de les 
tabletes pels estudiants d´entre 5 i 8 anys que l'hauran de portar de casa. Treballarem 
la robòtica a través de Lego Wedo 2.0 Lego Mindstorms i Arduino, i la programació amb 

Scratch Junior, Scratch i Code Studio. 

Horari: 1 dia a la setmana. Dimecres de 16:30 – 18:00 

Preu: 25€/mensual. Quota material anual: 20€ en el primer rebut 
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ESCACS (1er a 6è) 

 

Descripció activitat 

Amb l’escacs es desenvolupa el raonament abstracte, la visualització, memorització, 
concentració i l’atenció, la presa de decisions, la creativitat i la imaginació. Els nois i 

noies que el practiquen, aprenen a pensar. 

Coneixement del reglament; valor de les fitxes; com apuntar partides; tàctica; 

coneixement i anàlisi d’algunes apertures; introducció a la resolució de problemes en 
una, dues, tres, quatre i més jugades; final de partida. 

La classe es divideix en una mica de teoria i la resta de pràctica. Amb la pràctica 

d’aquest joc de taula, s’aconsegueix augmentar el rendiment escolar ja que es 
treballa, àmpliament, la memòria, la comprensió, l’anàlisi, el càlcul, l’avaluació i es 

desenvolupa la intel·ligència lògico – racional. 

Horari: Dilluns de 16:30 – 17:30 

Preu: 8€ mensual. Pagament bimensual mitjançant transferència al compte bancari 

del AFA.  
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BÀSKET (P3 a 6è) 

 
 

Qui som? 

Som una Associació Esportiva del municipi de Cervelló  fundada  l’any 2002 i dedicada 

a promocionar valors i hàbits saludables i  esportius a través del bàsquet. La  intenció 
és que els nens millorin les seves habilitats i capacitats motrius tot jugant i divertint-

se. L’escola de bàsquet té els següents ideals englobats dins d’una pilota: Salut, 
Educació, Respecte, Equip, Igualtat, Valors, Diversió, Habilitats motrius, Coordinació, 

Socialització, Companyonia 

Ubicació: Poliesportiu Municipal Ceraqua amb recollida dels infants a l’Escola Nova.  

Horari: 2 dies a la setmana Dimarts i Dijous. 

P3- 2on 16:30 – 18:00 

3er – 6è 16:30 – 18:30  

Preu: 2 dies 28€ Els grans i 2 dies per 20€ els més petits. 

El rebut es passarà semestralment a l’octubre i al febrer. 
Per qualsevol excepció s’ha de parlar amb la secretaria del bàsquet.  

Consultar amb el Club els preus o obligatorietat de la compra de roba tècnica i d’altres 
conceptes.  
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RUGBY(1er a 6è)  

Descripció:  

Ensenyem valors! 

El mundial de Rugby és el tercer esdeveniment esportiu més vist del món després de 

les OLIMPIADES. És l’esport que més està creixent en número de fitxes. 

La filosofia del nostre Club és la de fomentar l’esport, els hàbits saludables i la diversió 
per sobre de totes les coses.  

Valors: Els valors que defensem com a Club són el compromís, el respecte, la 
disciplina i la companynia i la humilitat. 

Objectius:  

✓ Donar a conèixer el rugby al nostre entorn  
✓ Posar en pràctica els valors que defensa el nostre esport 

✓ Créixer com a  Clubs gràcies al jugadors i jugadores cada temporada.  
✓ Involucrar-nos socialment en les necessitats reals del nostre entorn.  

Horari: Dimecres i divendres de 16:30 a 18:00 

Lloc: Es realitza al camp municipal de Cervelló i els infants seran recollits pel Club a la 
mateixa Escola Nova.  

Preu: 23€ mensual. Consultar amb el Club els preus o obligatorietat de la compra de 
roba tècnica i d’altres conceptes. 
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KUKSOOLWON (P5 a 6è) 

 

Descripció: 

Un dels objectius principals, donada la particularitat de les arts marcials, es la 
combinació de la disciplina i el respecte (dos valors fonamentals en la vida en general). 

Aquests dos conceptes es converteix en auto disciplina si l’alumne va assumint i va 
entrant en el rol de l’activitat ( tan en l’exercici físic com en el autocontrol d ́ell mateix i 

el/s companys).  

També s’aconsegueixen objectius com la PSICOMOTRICITAT , l’AUTOMOTIVACIO, el 
treball en equip, la solidaritat i companyerisme. 

Metodologia:  

El primer trimestre: L’ alumne es fa una concepció complerta de l’ amplitud de 

l’activitat i de la responsabilitat que ell té i del valor. 

Segon trimestre:  Perfeccionament de l’ aprenentatge adquirit durant el primer 
trimestre amb exercicis de major dificultat  però que a la vegada el mateix alumne 

troba un sentit al après anteriorment 

Tercer trimestre: Posta en escena del fet el primer i segon trimestre. Es una evolució 

natural. Es a dir els alumnes segueixen  aprenent (primer trimestre) segueixen 
perfeccionant (segon trimestre) i com a novetat fan posta en escena, de cara a fer 
demostració la qual cosa els obliga a tenir no únicament APTITUD sinó un valor molt 

important que és l ́ACTITUD. L’actitud de l’alumne primer davant del mirall, es a dir 
amb ell mateix, després davant del mestre instructor i finalment a la jornada final o 

festival de final de curs on hi haurà audiència, pares, mares, companys de classe i 
altres. A més a més faran el seu examen de grau el qual serà el premi al seu treball i 

esforç que es plasmarà amb en canvi de cinturó 

Ubicació: Poliesportiu Municipal Ceraqua amb recollida dels infants a l’Escola Nova.  

Horari: 2 dies a la setmana Dimarts i Dijous de 16:30 – 17:30 

En cas que hi hagin molts infants es farà l’activitat també el dilluns i dimecres.  

Preu: 2 dies 27,50€. Consultar amb el Club els preus de la compra de roba tècnica i 

d’altres conceptes.  
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KARATE (P5 a 6è) 

 

Monitor: 

Juan Francisco Sánchez Sáez, Cinturó Negre 5e Dan, Federació Catalana Karate. 

Entrenador, amb més de 35 anys d’experiència. Més de 15 anys a la escola Santa 
Maria de Cervelló.  

 

Objectiu:  

Iniciar l’estudi del karate com a mitjà per controlar la violència pròpia i exterior dels 
alumnes. Formació i estímul de les habilitats motores per el control del cos. 
Aprenentatge de la disciplina i la constància com a mètodes de superació personal.  

Programa:  

Continguts actitudinals: Respecte al company. Respecte a la norma. Respecte a 

l’entorn.  

Continguts conceptuals: Nomenclatura específica del Karate. Història del Karate. El 
Karate com esport.  

Continguts pràctics: Inici de moviments bàsics. Coordinació de tot el cos. Competició 
de tècnica.  

Continguts pràctics: Inici de moviments bàsics. Coordinació de tot el cos. Competició 
de tècnica.  

 

Ubicació: Poliesportiu Municipal Ceraqua amb recollida dels infants a l’Escola Nova.  

Horari: 2 dies a la setmana Dilluns i Dimecres de 16:30 a 18:00 
16:30 a 16:40 recollir a la escola.  

16:40 a 17:00 arribar a sala Karate (Ceraqua), berenar i canviar-se de roba.  

17:00 a 18:00 iniciació al Karate. 

Preu: 2 dies 28,00€ Consultar amb el Club els preus de la compra de roba tècnica i 
d’altres conceptes en cas que fos necessari.  
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CALENDARI 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
      

PLANTA BAIXA 

PICASSETE 
Manualitats, 

Pintura i 
psicomotricitat  

MÚSICA I 
MOVIMENT 

PICASSETE 
Manualitats, 

Pintura i 
psicomotricitat  

MÚSICA I 
MOVIMENT 

 

P3-P5 
1er – 2on 

P3-P5 
P3-P5 

1er – 2on 
P3-P5  

16:30 - 17:30 
(18:00) 

16:30 - 17:30 
16:30 - 17:30 

(18:00) 
16:30 - 17:30  

25€ 2 dies fins 
les  17:30 

33€ 2 dies fins 
les 18:00 
18€ 1 dia 

25€ 2 dies 
18€ 1 dia 

25€ 2 dies fins 
les 17:30 

33€ 2 dies fins 
les 18:00 
18€ 1 dia 

25€ 2 dies 
18€ 1 dia 

 

      

PLANTA 
PRINCIPAL 

  ROBÓTICA   

  1er - 6é   

  16:30 - 18:00   

  27 €   

      

PLANTA 
PRIMERA 

ESCACS ANGLÈS  ANGLÈS ART 

1er - 6é 3er - 6é  3er - 6é P5 - 6é 

16:30 - 17:30 16:30 - 17:30  16:30 - 17:30 16:30 - 18:00 

8 € 32 €  32 € 22 € 

      

GIMNÀS 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

BALL 
INICIACIÓ 

ESPORTIVA 
BALL  

P4 - 2on P5 - 6é P4 - 2on P5 - 6é  

16:30 - 17:30 16:30 - 17:30 16:30 - 17:30 16:30 - 17:30  

29,75€ 2 dies 
18,75€ 1 dia 

30€ 2 dies 
20€ 1 dia 

29,75€ 2 dies 
18,75€ 1 dia 

30€ 2 dies 
20€ 1 dia 

 

INICIACIÓ 
GIMNÀSTICA 

 
INICIACIÓ 

ATLETISME 
 

INICIACIÓ 
ATLETISME 

P4 - 6é  P5 - 6é  P5 - 6é 

16:30 - 17:30  16:30 - 17:30  16:30 - 18:00 

17,50€  
22€ 2 dies 
15€ 1 dia 

 
22€ 2 dies 
15€ 1 dia 

      

ESCOLA A MIG 
DIA 

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS 

P4 - P5 1er - 6é P4 - P5 1er - 6é 

MIG DIA MIG DIA MIG DIA MIG DIA 

32 € 32 € 32 € 32 € 
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CALENDARI ACTIVITATS FORA DE L’ESCOLA 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

KARATEDO KUKSOOLWON KARATEDO KUKSOOLWON  

P5 – 6é P5 – 6é P5 – 6é P5 – 6é  
28,00€ 27,50 € 28,00€ 27,50 €  

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants 

al Ceraqua  

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants al 

Ceraqua  

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants 

al Ceraqua  

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de portar 
als infants al Ceraqua  

 

16:30 – 18:00 16:30 - 17:45 16:30 – 18:00 16:30 - 17:45  
RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

 

     

FUTBOL SALA BÁSQUET  BÁSQUET FUTBOL SALA 
P5 - 4rt P3 - 6é  P3 - 6é P5 - 4rt 

P5 - 2on : 17:00 - 
18:00 

P3 - 2on: 16:30 - 
18:00 

 
P3 - 2on: 16:30 - 

18:00 
P5 - 2on : 17:00 - 

18:00 
3er -4rt : 18:00 - 

19:00 
3er - 6é: 16:30 - 

18:30 
 3er - 6é: 16:30 - 18:30 

3er -4rt : 18:00 - 
19:00 

35 € 
P3 - 2on 20€ 
3er - 6è 28€ 

 
P3 - 2on 20€ 
3er - 6è 28€ 

35 € 

Els pares i les 
mares han de 

portar als infants 
al Poliesportiu 

Ceraqua 

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants al 

Ceraqua  

 

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de portar 
als infants al Ceraqua 

Els pares i les 
mares han de 

portar als infants 
al Poliesportiu 

Ceraqua 
RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

 
RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL 
CERAQUA 

     

 FUTBOL 7 RUGBY FUTBOL 7 RUGBY 

 P5 - 4rt 1er – 6è P5 - 4rt 1er – 6è 

 
P5 - 2on : 

17:30 - 18:30 
16:30 – 18:00 

P5 - 2on : 
17:30 - 18:30 

16:30 – 18:00 

 
3er -4rt : 

 18:30 - 19:30 
 

3er -4rt : 
18:30 - 19:30 

 

 35 € 23€ 35 € 23€ 

 

Els pares i les mares 
han de portar als 
infants al Camp 

municipal 

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants 
al camp de futbol 

Els pares i les mares 
han de portar als 
infants al Camp 

municipal 

Equip de 
monitoratge 

s'encarrega de 
portar als infants 
al camp de futbol 

 
RECOLLIDA al 

finalitzar AL Camp 
de futbol 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL camp 

de futbol 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL Camp de 

futbol 

RECOLLIDA al 
finalitzar AL camp 

de futbol 

 


