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CAMBRIDGE ENJOY ANGLÈS (P4-6è). Project
After School Cambridge. Aprendrem l’anglès
d’una forma lúdica i divertida, amb una nova

filosofia d’activitats, amb aspectes de les
metodologies de la nova escola, la immersió

lingüística i la metodologia de Cambridge 
Preu: 32€/mes + 30€ material

BELLES ARTS (1r-6è). Forma de creativitat i
expressió artítica i emocional mitjançant
l'escultura taula, el dibuix, la pintura i el
lettering.
Preu: 25€/mes +18€ de material anuals

EL DIBUIX I LES EMOCIONSS (P3 a P5). Forma de
creativitat i expressió artítica i emocional
mitjançant  el dibuix i la pintura
Preu: 23€/mes +18€ de material anuals



TEATRE (3r-6è). 
TEATRE INICIACIÓ (1r a 2n)

És una oportunitat per apropar-se al
teatre i a la interpretació. Es treballa

la interpretació, la improvisació, 
 expressió corporal i verbal amb

diferents tècniques i combinant cos,
oïda, sensibilitat, imaginació,

fantasia, creativitat, espontaneïtat i
autonomia.

Preu: 1 dia 23€/mes

UKELELE (1r-6è). Extraescolar
que es base en aprendre a tocar

una guitarra petita d’origen
Hawaià i els diferents ritmes

musicals
 

Preu: 1 dia 30€/mes + ukele a
càrrec de la família

MÚSICA I DANSA EN COLORS  (P3-P5).
Metodologia musical i de ball de
caràcter actiu, lúdic i de lleure
emocional. Es basa en els colors per
obtenir un recolzament visual de les
figures musicals, els ritmes i les danses
mitjançant la música, el ball i
l'expressió de les emocions.
Preu: 1 dia 23€/mes

ROBÒTICA (P3-6è). Entorn
d'aprenentatge multidisciplinari i
significatiu on els infants construeixin,
programen, observen i experimenten
amb material del programa  Lego
Robotix Education i MakeBlock .
Material de Coding Express fins
Mindstorm i passant per Lego WeDo 2.0
Preu: 1 dia/setmana. 32€/mes

BALLEM?  (P3-6è). Ballem les
disciplines de ballet, hip-hop i
zumba de forma rotativa
Preu: 1 dia 23€/mes - 2 dies 37€/mes
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AIKIDO (1r-6è). Tècniques d'origen
japonès que s'utilitza per a la defensa

personal. Caracteritza per que els
combats es desenvolupen amb una

harmoniosa tècnica semblant a la
dansa i on no existeixen competicions

esportives. (Classes impartides per
Mushin Dojo Sabadell)

Preu: 1 dia 25€/mes
 

MULTIESPORT (P5-2n). Introducció a
la Iniciació Esportiva, amb l’objectiu
de proporcionar un aprenentatge
bàsic de diferents esports.
Preu: 1 dia 23€/mes - 2 dies 37€/mes

 FUTBOL(1r-6è). 
Preu: 1 dia 23€/mes - 2 dies 37€/mes

PSICOMOTRICITAT (P3-P5).
Modalitat esportiva quepretén
aprofitar totes les possibilitats
motrius, expressives o creatives
partint de l'propi cos de l'infant per
perfeccionar les seves qualitats
motores
Preu: 1 dia 23€/mes

PATINATGE ARTÍSTIC (1r-6è). 
Preu: 1 dia 23€/mes - 2 dies 39€/mes

INICIACIÓ AL PATINATGE (P4-2n).
Modalitat esportiva on s'aprén a
patinar amb patins de rodes per
posteriorment poder fer esport
relacionat amb el patinatge.
Preu: 1 dia 23€/mes

REFORÇ DE CATALÀ  (1r-6è). 
Preu: 1 dia 25€/mes 

REFORÇ DE MATEMÀTQUES  (1r-6è). 
Preu: 1 dia 25€/mes 

https://www.mushindojosbd.com/


Mínim grups de 8 alumnes inscrits
Sessions de 1h i 15 minuts (inclou el berenar portat de casa)
En cas de no arribar al mínim d’alumnes, el preu podria variar,
per poder donar continuïtat a l'extraescolar
Inscripcions fins el 25 de setembre del 2021
Inici de les extraescolars: divendres, 1 d'octubre
Fi de les extraescolars: 31 de maig
Els horaris poden variar en funció del protocol d'entrada i
sortida establert per l'escola
Les baixes s'hauran de comunicar abans del dia 31 del mes
anterior, per ser aplicades al mes següent
No es permeten canvis d'extraescolars, són altes i baixes
mensuals, respectivament
Les quotes són fixes pel període escolar menys els mesos de
juny i setembre (mesos fora de període escolar que es fa la
part proporcional als dies dins de període escolar)
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ANOTACIONS



Envia missatge
per l'aula virtual

SÍ SÓC USUARI NO SÓC USUARI

www.villageniu.net
Inscripcions 
CEIP Font Rosella

Com faig la inscripció?

CALENDARI D'ACTIVITATS

WWW.VILLAGENIU.NET/escola-font-rosella
sabadell@villageniu.net 
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https://villageniu.net/acces-aula-virtual/
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=62
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=62
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=62
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=62
https://villageniu.net/escola-font-rosella/

