
EXTRAESCOLARS
C U R S  2 0 2 2 / 2 0 2 3

DANSA MODERNA  (P3 a P5). Sense
moviments estructurats, aprenem a ballar
dansa moderna amb diferentes ritmes
musicals, on al més important és expressar-se
amb el cos amb moviments corporals 
Preu: 1 dia 25.50€/mes

PERCUSSIÓ (1r-6è). Aprenem
música a través de diferents
ritmes, amb diferents
instruments de percussió.
Preu: 1 dia 25.50€/mes

BELLES ARTS (1r-6è). Forma de creativitat i
expressió artítica i emocional mitjançant
l'escultura taula, el dibuix i la pintura
Preu: 30.50€/mes + 40€ de material anual

STREET DANCE (1r-6è). Aprenem a ballar la
dansa urbana, un estil de ball on s'aprendrà

tècniques del Hip-Hop, el Popping, el House o
el breakdance amb els ritmes musicals propis

d'aquestes disciplines.
Preu: 1 dia 25.50€/mes



ESCACS (1r-6è). Classes d’escacs per
desenvolupar la inteŀligència
emocional en els nens i transmetre
valors a partir del joc. 
Preu: 1 dia 25.50€/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 18.15h). 2
quotes de 140€. 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, sense produïr-se cap
devolució independenment del motiu.

STEM  (1r a 6è). Experiments  que
fan els infants relacionats amb la 
 ciència, la tecnologia, l'enginyeria i  
les matemàtiques 
Preu: 1 dia/setmana. 30,50€/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. 30€/mes
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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, segons la data d'inici, 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.
En el moment de fer la inscripicó al curs de natació, la família
es compromet al pagament de les dues quotes, 
 indepdendemntment de l'assistència de l'infant.
Inici d'estraescolars: 03 d'octubre
Fi d'extarescolars: 02 de juny



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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http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=77
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=77
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=77
http://academy-cloud.shoppingweb.es/aulavirtual/registro_village.php?id_centro=77
https://villageniu.net/escola-la-nostra-llar/

