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Granollers, juliol 2018

Benvolgudes famílies.

Com cada any, escola i AMPA us presentem la nova proposta d’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS per al curs 2018-19 adreçada a tot l’alumnat del centre.

Totes les activitats començaran l’1 d’octubre i �nalitzaran el mes de juny.

Com us podeu apuntar?
Caldrà que entregueu el full d’inscripció a secretaria del 23 al 31 de juliol i 
del 3 al 14 de setembre. En cas de fer-ho fora d’aquest període, caldrà 
veure si hi ha vacants al grup. Tot i així, les inscripcions restaran obertes 
durant tot el curs.

Com es fa el pagament?
Els pagaments es realitzaran per rebut mensual al mateix compte bancari 
on es factura l’escola. Cal tenir present que es facturaran 9 mensualitats; 
d’octubre 2018 a juny 2019.
En cas de voler donar-se de baixa d’alguna activitat, caldrà fer-ho saber a 
secretaria per escrit 15 dies abans de �nal de mes. En cas contrari, l’escola 
procedirà al cobrament i no podrà retornar la mensualitat. En el cas de 
voler fer una activitat programada per dos dies a la setmana i no poder 
assistir-hi tots dos dies es podrà aplicar descompte.

Us recordem que per motius organitzatius, si alguna activitat no arriba al 
límit d’inscrits establert, l’escola es reserva el dret d’anul·lar-la avisant a les 
famílies afectades.  
No oblideu que les famílies socies de l’AMPA teniu un petit descompte i 
que les activitats extraescolars de L’Estel estan obertes a altres infants, i 
famílies, encara que no estudiïn al centre.

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment, us podeu informar a la secretaria 
de l’escola o al cap de la Comissió d’extraescolars.

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Joan Fernàndez.



DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

DANSA 
(INFANTIL I PRIMÀRIA) 1,5h/setmana

Dansa és una activitat orientada a tots els nens i nenes 
que s'ho vulguin passar bé expressant les seves emo-
cions mitjançant el ball i la música, tant petits com 
grans. Una activitat que ajuda a millorar les capacitats 
tant físiques com mentals, com ho són la psicomotrici-
tat i la canalització de les emocions. 

Amb els més menuts es treballa la relació entre el cos i 
els sons i se'ls introdueix al món de la dansa. Respecte 
als més grans, durant la primera etapa del curs aprenen 
les nocions bàsiques de jazz, contemporani, zumba, 
hip-hop, funky, batuka i clàssic.  Si el que vols és apren-
dre a ballar passant-ho bé, no t'ho pensis!

L’import de l’activitat és de 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

BATUKA 
(SECUNDÀRIA) 1,5h/setmana

Batuka és una disciplina d’aeròbic que es  practica a 
través de ritmes llatins (samba, reggaeton, rumba 
�amenca) i techno / dance (eurotrance, techno-meren-
gue, dance…). 
És un forma divertida de fer exercici, a més de millorar 
el sentit del ritme i la coordinació. L’objectiu de les clas-
ses és desenvolupar moviments de diferents estils: 
funky-hop, latino, jazz i acrobàcies, agrupant-los coreo-
grà�cament per desenvolupar el coneixement motriu, 
la creativitat, coordinació i agilitat corporal. Aquesta 
activitat es realitza sempre d’una manera lúdica. 

L’import de l’activitat és de 27€/mes
(Veure descompte AMPA-Els Estels)



KIDS IOGA IN ENGLISH 
(INFANTIL I PRIMÀRIA) 1h/setmana

Un espai on cada nen pot experimentar i aprendre com 
es mou el seu cos, a partir de postures corporals, 
contes i jocs. Els nens aprenen a equilibrar, respirar, 
focalitzar i relaxar el cos, la ment i l’ànima. L’activitat 
serà realitzada per ESPAI IOGA.

L’import de l’activitat és de : 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

PATINATGE: ROLLERS STARS 
INFANTIL 1,5h/setmana 
PRIMÀRIA 2/h setmana

Activitat recreativa que ajuda a desenvolupar l’equilibri  
i a potenciar considerablement l’elasticitat i la capaci-
tat motora. D’altra banda ajuda a augmentar la resis-
tència física i a generar una major capacitat aeròbica. 

L’import de l’activitat és de: 
27€/mes Infantil 
42€/mes Primària 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)
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ART-ESTEL 
(INFANTIL I PRIMÀRIA) 1,5h/setmana

Potenciarem les capacitats manuals dels infants i la 
imaginació mitjançant diferents tècniques i utilitzant 
diferents materials. 
Gaudeix de tardes creatives i plenes d’il·lusió tot treba-
llant les arts plàstiques. Amb aquest treball millorarem 
la motricitat �na.
 
L’import de l’activitat és de : 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

ESPORT I JOCS 
(INFANTIL I PRIMÀRIA) 1h/setmana

Experimentar amb materials i diferents  situacions 
esportives i de joc on es pretén iniciar els nens en l’acti-
vitat física, com a un mètode de desenvolupament 
motor I de descoberta preesportiva.
 
L’import de l’activitat és de 22€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)



ANGLÈS 
INFANTIL I PRIMÀRIA 1h/setmana  

Vine a passar una estona interactuant amb l’anglès. El 
monitor parla en anglès durant tota la sessió amb l’ob-
jectiu de que els nens/es es comuniquin entre ells en 
aquesta llengua.

A Infantil es tracta d’aprendre anglès d’una manera 
lúdica i sense fer classe magistral a través de jocs, 
cançons i activitats estimulants. També, utilitzem molt 
la pissarra interactiva per a fer activitats i �ashcards per 
a treballar el vocabulari, on els alumnes poden relacio-
nar la paraula amb la imatge.

A Primària fem un petit repàs dels continguts treballats 
a l’aula, i a més a més, ampliem aquests continguts, a 
base d’activitats dinàmiques on els alumnes han de 
construir frases en anglès, practiquen el vocabulari 
treballat i nou vocabulari, fan petites redaccions i 
també veuen petits vídeos i petites converses en 
anglès per a potenciar les habilitats de la llengua.

L’objectiu de treballar l’anglès de manera dinàmica és 
que els alumnes aconsegueixin desenvolupar les habi-
litats de la llengua per arribar a comunicar-se en anglès 
amb �uïdesa.

L’import de l’activitat és de : 
22€/mes Infantil i Primària 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

 



ROBÒTICA EDUCATICA 
-TECNOLOGIA PER A NENS I JOVES- 
INFANTIL I PRIMÀRIA1h/setmana  
 
Les noves tecnologies ja formen part de la nostra vida 
quotidiana. 
L’edat d’inici dels infants envers aquestes  es fa cada 
cop més aviat. No obstant això, ha de ser una prioritat 
conèixer la seguretat i privacitat, tant de dispositius 
mòbils com d’aparells informàtics. 
Aquesta és la manera d’estar segur mentre naveguem 
per Internet i alhora preparat per enfrontar possibles 
errades i problemes propis dels temps que corren.

L’import de l’activitat és de: 
22€/mes Infantil i Primària 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

REFORÇ ESCOLAR 
(PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) 3h/setmana

Volem millorar el rendiment escolar i tècniques d’estu-
di de l’alumnat. 
L’objectiu principal és introduir coneixements (dubtes, 
preparació de deures i exàmens i/o reforç de base) i 
millorar les tècniques d’estudi. 
Treballarem en la millora de la lecto-escriptura, l'aten-
ció, concentració i observació, concebudes com a 
eines bàsiques per a un bon desenvolupament acadè-
mic i personal de l’alumnat.

L’import de l’activitat és de : 52€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)



ESCACS 
(PRIMÀRIA) 1h/setmana

La idea és que l’alumnat obtingui els coneixements 
elementals per a jugar una bona partida d’escacs: 

Des de les normes del joc a com jugar, el desenvolupa-
ment de les peces, tàctica, domini de certs �nals (posi-
cions amb poques peces) en de�nitiva: les estratègies i 
idees més importants d’aquest joc/esport que desen-
volupa en un nen la lògica, la capacitat de plani�car i 
també la creativitat. 
L’activitat serà realitzada pel 
CLUB ESCACS GRANOLLERS.

L’import de l’activitat és de : 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

ALEMANY 
L’ESTEL AUF DEUTSCH! 
(PRIMÀRIA) 1,5h/setmana

L’alemany s´ha convertit darrerament en la segona 
llengua estrangera més sol·licitada a nivell social. 
Vine a aprendre  la llengua germànica amb nosaltres.

L’import de l’activitat és de : 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)



APROPA’T A LA CIÈNCIA 
(PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) 3h/setmana

Saps per què el cel és blau? 
Com es poden orientar els do�ns en el mar? 
L’aire pesa? 
Si t’agraden les ciències, se’t donen bé i vols ampliar els 
teus coneixements a base d’experiències i situacions 
pràctiques, no ho dubtis i apunta’t! 
Activitat destinada a ampliar coneixements cientí�cs.

L’import de l’activitat és de : 52€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

TEATRE 
(PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA) 2h/setmana

Exercicis i jocs teatrals per aprendre a actuar. Tècniques 
per aprendre a estar relaxat en escena. Muntatge d’una 
obra de teatre, improvisada o basada en algun text 
conegut.

L’import de l’activitat és de 42€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

ANGLÈS 
INFANTIL I PRIMÀRIA 1h/setmana  
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KÀRATE 
(PRIMÀRIA) 2h/setmana

Orientat a nens i nenes que pretenen realitzar un 
esport, i que a la vegada vulgui rebre bene�cis en dife-
rents àmbits fonamentals pel desenvolupament tant 
psicomotriu com cognitiu. 
Treballarem tant el cos com la ment. El karate ens 
ajudarà a estimular la coordinació d’ambdós elements 
millorant les qualitats físiques i mentals, i les habilitats 
cognitives, emotives i socials. L’activitat serà realitzada 
per l’escola de Karate SHIHO WARI.

L’import de l’activitat és de : 42€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)

INFORMÀTICA 
(SECUNDÀRIA) 1,5h/setmana

Els objectius d’aquesta activitat són: 
a) Conèixer l’ordinador, 
b) Aprendre seguretat informàtica, 
c) Descarregar i editar tant vídeos com àudios i 
d) Utilitzar programes d’o�màtica. 

L’import de l’activitat és de : 27€/mes 
(Veure descompte AMPA-Els Estels)



           Dilluns  Dimarts   Dimecres       Dijous    Divendres Preus*

3 a 5 anys (P3-P5)

Dansa     17 - 18’30h
     (P3-2n PRI)          27€ / 25€
Patinatge    17’30-18’30h         27€ / 25€
Anglès            17 – 18h   22€ / 20€
Art-Estel              17 - 18'30h       27€ / 25€
Ioga en anglès   17-18h          27€ / 25€
Robòtica      17 - 18h     22€ / 20€
Esports i Jocs           17-18h   22€ / 20€
Kàrate (P-5)              17-18h       17 -18h   42€ / 40€

6 a 11 anys (1r – 6è Primària)

Dansa       17 - 18’30h
           (3r-6è)     27€ / 25€
Patinatge   18-19h    18-19h      42€/40€
Art-Estel               17 - 18'30h       27€ / 25€
Anglès                17 - 18h         22€ / 20€
Ioga en anglès   17-18h          22€ / 20€
Alemany      17 - 18'30h     27€ / 25€
Reforç     17 - 18'30h    17 - 18'30h     52€ / 50€
Robòtica    17 - 18h          22€ / 20€
Kàrate        17 - 18h      17 - 18h   42€ / 40€
Esports i Jocs           17 - 18h   22€ / 20€
Escacs              17-18h 27€/25€
Apropa’t 
a la ciència            17’15 – 18’45h   17’15 –18’45h   52€ / 50€
Teatre         17  - 19h   42€ / 40€

12 a 16 anys (1r – 4t d'ESO)

Teatre         17  - 19h   42€ / 40€
Batuka             17'15 - 18'45h       27€ / 25€
Reforç             17'15 - 18'45h   17'15 - 18'45h   52€ / 50€
Informàtica      18-19’30     27€ / 25€
Apropa’t 
a la ciència   17’15 – 18’45h              17’15– 18’45h     52€ / 50€

Preus*: Preu activitat / Preu AMPA-Els Estels

QUADRE GENERAL D'ACTIVITATS



FULL D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-19

Nom i cognoms: ...............................................................................................

................................................................................................................................

Adreça: ................................................................................................................

Població: .............................................................................................................

Data de naixement: ........................................................................................

Escola: ..................................................................................................................

Curs: ......................................................................................................................

Telèfon: ................................................................................................................

Telèfon urgència: ..............................................................................................

Adreça electrònica: ..........................................................................................

Activitat/s extraescolar/s: ............................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Signat/ DNI: .........................................................................................................


