
 

OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

HIP-HOP 
 
Si quan sents música el cos es belluga sol? No t’ho 
pensis i vine a ballar, aprendràs 
nous ritmes i passos increïbles. Tot amb una gran 
professional. 

Alumnes de P3 – P4 
- P5 
Dilluns i dimecres 

de 17 a 18 

 
a càrrec de Oryctes 

 

PATINATGE 
 
Si t’agrada sentir-te lliure com un ocell, imaginant-te en 
un núvol i deixar-te portar 
per la música que et fa volar a 3 metres del terra, no t’ho 
pensis i prova el patinatge. 

Alumnes de P4 i P5 
Dilluns i dimecres  

de 17 a 18 hores 

 
a càrrec de Oryctes 

 

TALLER DE MANUALITATS 
 
Si el que t’agrada és crear, dissenyar, enfangar-te,... 
apunta’t-hi. Aprendràs a 
expressar-te, a comunicar-te, a mostrar els teus 
sentiments i a dir com veus el teu món. 
Combina la realitat amb la imaginació, reforça 
l’autoestima, la tolerància i la sensibilitat. 
Millora la concentració i atenció.  

Alumnes de P3-P4–
P5 
Dimarts i dijous de 

17 a 18 
 
a càrrec de Oryctes 

 

PISCINA 
 
Per començar a agafar seguretat dins l’aigua mitjançant 
el joc i amb els amics. 
 

Alumnes de P3 – P4 
– P5 
Dimecres de 17 a 

18 

 
a càrrec de C.N.Mataró 

 

ROBÒTICA 
 
Si t’agrada dissenyar i construir robots, aquesta pot ser 
una bona oportunitat. 

Alumnes de P5 
Dilluns de 17 a 18 

hores 

 
a càrrec d’Edukemnos 

 

INICIACIÓ ESPORTIVA 
 
Si vols cremar energia i passar-t’ho pipa amb els amics 
apunta’t aquí. 
Psicomotricitat i pre-esport de la mà d’una gran 
especialista. 
 

Alumnes de P3 – P4 
– P5 
Dimarts i dijous 

de 17 a 18 hores 

 
a càrrec de Oryctes 



 

ANGLÈS 
 
Començar a aprendre l’anglès des de petit és molt més 
fàcil. 
 

Alumnes de P3–P4– 
P5 
Dimecres i 

divendres de 17 a 

18 

 
a càrrec de 
Challenge – Escola 
d’anglès 
 

 

GIMNÀSTICA 
 
Juntament amb la natació i l’atletisme, la gimnàstica 
esportiva és un esport considerat “mare”. Vine a gaudir i 
millorar una motricitat completa que et farà citius, altius, 
fortius pel futur. 
 

Alumnes de P3-P4 – 
P5 
Divendres, de 17 a 

18 

 
a càrrec de Oryctes 

 

• Totes les activitats estaran subjectes a les instruccions del Departament d’Educació en relació a 

l’organització dels grups davant el COVID19. Els grups estaran delimitats i seran estables 

 

• Donada l’excepcionalitat de l’inici de curs, les activitats no començaran fins el dia 1 d’octubre. Caldrà 

formalitzar-ne la inscripció abans de l’inici de les activitats. 

 

• Durant el setembre el centre organitzarà grups de permanències per les famílies que necessitin un espai 

per la conciliació amb la jornada laboral. Aquestes permanències també estaran formades per grups estables 

i tindran un cost per les famílies que siguin usuàries del servei. 

 

• Un cop tinguem les instruccions detallades del Departament d’educació de com i de quina manera 

s’organitzaran els grups d’extraescolars en farem difusió. 

 

• Les inscripcions a l’extraescolar de piscina es començaran a atendre a partir del dia 14 de setembre i per 

ordre rigorós d’entrada. 

 

Podeu començar a gestionar la resta d’extraescolars omplint el següent formulari. Si teniu dificultats per 

accedir-hi, també el podreu trobar al web del centre. 

 

https://forms.gle/8fg1RgEuLwHQWW1z7 

 

 


