
ROBÒTICA  (1 hora)

ARTS MARCIALS

43€/MES

35€/MES

ACTIVITATS NO PROMOCIONALS

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES
 

El nombre mínim per obrir grup serà de 8 alumnes i el màxim de 10 (Subjecte a
modificació segons situació sanitària). 

Les activitats començaran el dia 4 d'octubre. 

El pagament de l'activitat serà mensual, mitjançant targeta bancària la primera
setmana de cada mes. 

Per donar de baixa un/a infant de l'activitat inscrita cal trucar al  telèfon 93 863 46 58 
 abans del dia 25 de cada mes o enviar un correu electrònic a info@vadelleure.cat. 

EXTRAESCOLARS 2021-2022
ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRESHORARI

KIDS CLUB
P3-P5

tarda
16.00h a
17.15h FUTBOL

1R-6È

CUINA
P3-P5

ANGLÈS ACADÈMIC
3R - 6È 

DANSA
1R-6È

BATUCADA
1R-6È

POTI-POTI
P3-P5

ARTS MARCIALS
1R - 6È

PATINATGE/
HOQUEI

1R-6È

MULTIESPORTS
P3-P5

BELLUGA'T
P3-P5

TARIFES

1 ACT. SETMANAL

2 ACT. SETMANALS

3 ACT. SETMANALS

4 ACT. SETMANALS

5 ACT. SETMANALS

19€/MES

36€/MES

64€/MES

51€/MES

75€/MES

ACTIVITATS  PROMOCIONALS

1. Accediu a www.vadelleure.cat i cliqueu a “Inscripcions online”. 

2. Aquest enllaç us redirigirà al portal de TPVESCOLA on cal que seleccioneu l’escola i ompliu el
formulari. 

3. Al finalitzar la inscripció rebreu un correu de confirmació. En cas que no el rebeu poseu-vos en
contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 863 46 58.

i

i Les activitats de cuina tindran un
suplement de 15€ trimestrals en
concepte de material.

TEATRE
1R-6È

MANUALITATS EN
ANGLÈS 
 P3-P5

INICIACIÓ AL
PATINATGE

P3-P5

TEATRE
P3-P5

BÀSQUET
1R-6È

SKATE 
1R-6È

BATUCADA
P3-P5

CUINA
1R-6È

ROBÒTICA
1R-4T

TÈCNIQUES DE
DIBUIX
1R-6È

ENGLISH CLUB
1R 3R

BATUCADA
MATRÍCULA 18 € 32€/MES

ANGLÈS ACADÈMIC
3R - 6È 

ROBÒTICA
4T 6É

MATRÍCULA per família
Alumne nou 20€

Alumne antic inscrit abans
del 20 d'agost matrícula

gratuïta



MÉS INFORMACIÓ DE LES NOSTRES

ACTIVITATS A WWW.VADELLEURE.CAT

EXTRAESCOLARS 2021-2022
ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE

FUTBOL
L'esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant
físicament com mentalment, al desenvolupament psicomotor i a
relacionar-se, ensenya a seguir unes normes, al treball en equip,
reconèixer la importància de l'esforç personal.

MULTIESPORTS 
Mitjançant el joc aprendrem els valors de l’esport (esforç,
cooperació, treball en equip, etc.). La incorporació de diferents
elements (pilotes, cordes, xarxa, cons, anelles, etc.)  permetran
experimentar i practicar la iniciació a diferents esports

POTI-POTI
Intercalem diverses activtats,  contes, manualitats, jocs, racons,
cuina i petits experiments per tal d'estimular les intel·ligències
múltiples de l'infant.  Oferim a l'infant l'oportunitat de descobrir
tot allò que li agrada i on es pot sentir més còmode.

ENGLISH CLUB
Ens apropem als seus propis interessos per tal de motivar en el
coneixement d’aquell vocabulari que els afecta, que forma part
d’ells i que pren rellevància en el seu propi aprenentatge
introduint progressiva i adequadament, la immersió lingüística.

TEATRE
El teatre afavoreix l’infant en diferents àmbits. A través de jocs i
activitats en grup o individuals, són ideals per ajudar als infants a
desenvolupar l'expressió verbal, emocional i corporal, fomenta la
socialització i afavoreix la comunicació.

BELLUGA'T
Experimentem amb el  cos i gaudim amb diferents músiques,
treballant el ritme, la coordinació i percepció espacial a partir
de jocs i diferents dinàmiques. Fem que  coneguin millor el seu
cos i les seves emocions, gaudint del moviment  i del ritme.

TÈCNIQUES DE DIBUIX
Coneixerem diverses tècniques de dibuix com el carbó, llapis,
pastel, tinta xina, gouache. Potenciarem la creativitat.
Treballarem per projectes, donant continuïtat a una mateixa
tècnica fins a consolidar-la i adquirir-ne cert domini.

SKATE
Aprendrem a accelerar, reduir la velocitat, girar, frenar i orientar-
se amb l’skate. Treballarem aspectes tècnics a través de rampes
i circuits que ens permetran practicar aquest esport i descobrir
les diferents possibilitats motrius i lúdiques. 

PATINATGE 
Una activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l'equilibri i
l'harmonia corporal a través de moviments i exercicis. Treballar la
vessant més tècnica amb objectius específics a partir d'una
coreografia sobre rodes, circuits o mostra de figures i pràctica.

RÒBOTICA
LEGO® Education ROBOTIX és una activitat extraescolar innovadora
que desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI i promou
l’interès per la ciència i la tecnologia. Actuant com a joves científics i
enginyers dissenyem, construim i programem robots de forma
divertida!! Molt més que robòtica! 

DANSA
A partir de diverses dinàmiques acompanyades amb música
desenvoluparem la consciència corporal de l’infant, la capacitat
creativa i comprendrem i assimilarem una sèrie de conceptes i
exercicis tècnics relacionats amb la dansa. 

ARTS MARCIALS
Les arts marcials no només com una eina de defensa o d'atac
sinó com un recurs per a la formació integral de la persona.
afavoreixen en el desenvolupament de totes les capacitats del
propi cos: força, elasticitat, resistència, integració i adaptació

SKATE
Fomentar la visió global, promovent el desenvolupament
d’activitats creatives i potenciant la reflexió a partir de
qüestionar, preguntar, experimentar, comprovar amb experiments
diversos i investigar-ne el procés que l’ha generat.

KIDS CLUB
Un espai d’immersió lingüística on utilitzem el conte i la fantasia
com a fil conductor. Tot, en un ambient lúdic i distens on
l’aprenentatge apareix des del joc, la creativitat, els contes,
rutines i relacions conceptuals auditives, visuals i emocionals. 

CUINA
A partir de receptes de primers plats, segons, postres i aperitius,
experimentarem textures, olors i gustos. Treballarem tècniques
diverses tenint en compte la seguretat i l'higiene. Potenciarem
l'art culinari i els motivarem a gaudir de l'alimentació. 

BÀSQUET
L'esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant
físicament com mentalment, al desenvolupament psicomotor i a
relacionar-se, ensenya a seguir unes normes, al treball en equip,
reconèixer la importància de l'esforç personal i a posar metes. 

MANUALITATS EN ANGLÈS
Mitjançant diferents tècniques convidem als infants a crear, a
provar i experimentar. Potenciant la creació a partir de material
reutilitzable, és un espai per estimular la seva creativitat i
expressió d'emocions alhora que treballem  en anglès tota la
sessió.

BATUCADA
Intercalem activitats de percussió, musicals i jocs per tal de
treballar diversos aspectes musicals i aprofundir en el
coneixement de melodies i sons.

ANGLÈS ACADÈMIC
Adaptem el curs al nivell del grup amb el suport d'un llibre i
fomentem la motivació per a l’aprenentatge a través de
temàtiques d’interès dels infants i de les activitats i ens servim dels
continguts per desenvolupar la comunicació en la llengua anglesa.


