Benvolgudes famílies,
A continuació us presentem la nova proposta d’extraescolars per al proper curs 2021-2022
que hem treballat conjuntament amb l’AFA. Enguany hem incorporat propostes noves
d’entitats artístiques del barri seguint establint els vincles i les connexions amb el nostre
entorn proper. Seguidament trobareu les activitats, els horaris i els preus i a la web podreu
trobar tota la descripció de les diferents propostes. Més endavant rebreu més informació
sobre les inscripcions.
Per a tota la comunitat del Nou Patufet les activitats extraescolars són quelcom molt
important i per aquest motiu creiem també que és important el compromís amb cada
activitat, ja que les possibles baixes poden arribar afectar a la continuïtat o no de la dita
proposta, per aquest motiu aquest curs incorporarem una carta de compromís trimestral a
totes les activitats i que haureu de signar en el moment de la inscripció. Esperem que la
proposta que compartim us agradi.
EDUCACIÓ INFANTIL

17:15-18:15

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Multiesports
(P3, P4, P5
i 1r EP)

Little Van Gogh
(creativitat en
anglès)

Multiesports
(P3, P4, P5
i 1r EP)

Ioga

Sensibilització
musical

Dansa creativa

Taller de creació
teatral

Ubicació: Totes les propostes tindran lloc a Encarnació 58.
Preus:
Educació infantil

Preu

Dia i horari de l’activitat

Multiesports

32€

dilluns i dimecres
(17.15-18.15 h)

Little Van Gogh

38€

dimarts (17.15-18.15 h)

Sensibilització musical

preu trimestral a determinar

dimarts (17.15-18.00 h)

Dansa creativa

38€

dimecres (17.15-18.15 h)

Ioga

38€

dijous (17.15-18.15 h)

Taller de creació teatral

44€

dijous (17.15-18.15 h)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Migdia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Speaking
anglès
(5è-6è)

Little Van Gogh
(creativitat en
anglès)

Ioga
(1r-3r)

Ioga
(4t-6è)

Speaking
anglès
(5è-6è)

Escacs

Arts escèniques
per a la igualtat
17:15 - 18:30

Taller de
creació
teatral
Bàsquet
(de 2n a 6è)

Bàsquet
(de 2n a
6è)

Multiesports
(1r EP)

Multiesports
(1r EP)

*17:15 - 18:15

*17:15 - 18:15

Taller Aloha
17:15 - 18:45

Migdia

Ball

Dibuix.
Iniciació a les
Arts
Instrument individual o en parella: piano o guitarra

Ubicació: Totes les propostes tindran lloc a Bruniquer 25 a excepció de multiesports per a 1r
EP que es farà a Encarnació 58.
Preus:
Educació primària

Preu

Dia i horari

Speaking (5è- 6è)

38€ (1 dia) / 70€ (2 dies)

dilluns i divendres migdia

Art escèniques per a la

35€

dilluns (17.15-18.15 h)

igualtat
Taller ALOHA

61€ (matrícula)/ 44€

dilluns (17.15-18.45 h)

Multiesports

32€

dilluns i dimecres
(17.15-18.15 h)

Little Van Gogh

38€

dimarts migdia

Dibuix

42€

dimarts (17.15-18.45 h)

Taller de creació teatral

47€

dimecres (17.15-18.45 h)

Ioga (1r-3r)

38€

dimecres migdia

Ioga (4t-6è)

38€

dijous migdia

Escacs

32€

dijous migdia

Ball

38€

dijous (17.15-18.15 h)

Bàsquet
(2n-6è)

32€

dimarts i dijous
(17:15-18.30 h)

ESO
Dilluns
Migdia

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Speaking
anglès

Speaking
anglès

Escacs

Programació
Unity

Instrument individual o en parella: piano o guitarra

Migdia

Ubicació: Totes les propostes tindran lloc a Bruniquer 25
Preus:
ESO

Preu

Dia i horari

Speaking

38€ (1 dia) / 70€ (2 dies )

dimarts i dimecres migdia

Escacs

32€

dijous migdia

Programació Unity

40€

divendres migdia
Nou Patufet
Juny 2021

