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MÚSICA EN COLORS  (P3-P5).
Metodologia musical i de ball de
caràcter actiu, lúdic i de lleure. 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 25€/mes

DANCE WITH ME (P3 a P5).
Extraescolar que es base en

aprendre nocions de l'estil
musical del jazz, ballet i hiphop 

Preu: 1 dia 23€/mes

PERCUSSIÓ (1r-6è). Aprenem
música a través de diferents

ritmes, amb diferents
instruments de percussió.

Preu: 1 dia 25€/mes

BELLES ARTS (1r-6è). Forma de creativitat i
expressió artítica i emocional mitjançant
l'escultura taula, el dibuix i la pintura
Preu: 30€/mes + 40€ de material anual



ESCACS (1r-6è). Classes d’escacs per
desenvolupar la inteŀligència
emocional en els nens i transmetre
valors a partir del joc. 
Preu: 1 dia 25€/mes

NATACIÓ (P4 -2n). Piscines Qwellness.
Trasllat dels infants amb  monitoratge.
Recollida de les famílies a les piscines
Preu: 1 dia/setmana (16.30h a 17.00h). 2
quotes de 135€. Un pagament a l'octubre
i l'altre al febrer. Una vegada iniciada
l'extraescolar, la família accepta i
assumeix el pagament de les dues
quotes, que són la totalitat del curs.

STEM  (1r a 6è). Experiments  que
fan els infants relacionats amb la 
 ciència, la tecnologia, l'enginyeria i  
les matemàtiques 
Preu: 1 dia/setmana. 30€/mes + 25€
de material a l'any

Les 3D (P3  a P5). Treballem les
matemàtqiues manipulatives amb
material d'Oxford, alhora que
pratiquem lapsicomotricitat i
treballem les emocions. Més
informació
Preu: 1 dia/setmana. 25€/mes

https://www.youtube.com/watch?v=hfLpmIZ7hig
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ANOTACIONS

Mínim grups de 8 alumnes inscrits
Sessions de 1h i 15 minuts (berenar portat de casa)
Pagaments mensuals
En cas de no arribar al mínim d’alumnes, el preu podria variar
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)
Una vegada iniciada l'extraescolar, si la família no ha
comunicat la baixa, aquesta assumirà la quota del material i
les quotes de l'extraescolar fins comunicar la baixa, amb
indepenència a l'assistència de l'infant.



www.villageniu.net - Inscripcions  - Escola La
Nostra Llar

Com faig la inscripció?

CALENDARI D'ACTIVITATS

WWW.VILLAGENIU.NET/escola-la-nostra-llar
sabadell@villageniu.net 
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