
HOQUEI PATINS (3r-6è). Disciplina
esportiva amb patins de 4 rodes amb el
control de l'estic i una bola. Suma velocitat,
resistència, equilibri i coordinació.
(Desplaçament amb autobús a La Bassa.
Recollida dels infants, per part de les
famílies, a la Bassa. Classes realitzades pel
CHP Sabadell).
Preu: 1 dia/setmana. 34€/mes
Pagament trimestral
Horari Excepcional: 17.00h a 18.30h

CAMBRIDGE ENJOY ANGLÈS (P3-6è).
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: 33€/mes + 32€ material

EXTRAESCOLARS
C U R S  2 0 2 1 / 2 0 2 2

MULTIESPORT (P5/1r-3r). Proporcionar un
aprenentatge bàsic de diferents esports
tradicionals i no tradicionals.
Preu: 1 dia/setmana. 23€/mes 

GIMNÀSTICA RÍTMICA (P4-6è).
Especialitat de la gimnàstica que amb
música de fons i utilitzant moltes
vegades aparells específics, utilitza
passos de dansa en el desenvolupament
de les seves rutines d'agilitat, flexibilitat,
força i ritme
Preu: 1 dia/setmana. 25€/mes

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

NATACIÓ (P3 -P5). Piscines Joan Serra.
Trasllat dels infants amb autobús privat i
monitoratge. Recollida de les famílies a
les piscines
Preu: 1 dia/setmana. 67€/mes.
Pagament trimestral

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. 25€/mes



Envia missatge
per l'aula virtual

SÍ SÓC USUARI NO SÓC USUARI

www.villageniu.net
Inscripcions 
Escola Tarrés

Com faig la inscripció?

CALENDARI D'ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS
C U R S  2 0 2 1 / 2 0 2 2

Mínim grups de 6 alumnes inscrits, màxim 8/10 infants
Sessions de 1h i 15 minuts (inclou el berenar portat de casa)
Hoquei Patins es recullen als infants a La Bassa. Anada amb
autobús privat i monitoratge
Natació mínim d'alumnes 15 infants
Inici d'extraescolars: 20/09/2021
Fi d'extraescolars: últim dia de curs al juny

ANOTACIONS

WWW.VILLAGENIU.NET/col-legi-tarres
sabadell@villageniu.net 
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