C/Joan Miró nº1. 08251 Santpedor
Telf.: 93 832 01 57
marta@escolallissach.cat

Informacions d’activitats
extraescolars
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•

•

•
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DILLUNS
Multiesports
Clip Clap English

DIMARTS
Multiesports
Style Dance
Plàstica

DIMECRES
Multiesports
Clip Clap English

DIJOUS
Multiesports
Patinatge

DIVENDRES
Multiesports
Gi mnà ti ca Es port.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Multiesports

Multiesports

Multiesports

Multiesports

Multiesports

Tirc amb arc

Refoç Escolar

Style Dance

Patinatge

Beisbol

Cambridge English

Plàstica

Cambridge English Cambridge English

DILLUNS
Tir amb arc

DIMARTS

DIMECRES
Style Dance

DIJOUS

Gimnàstica esportiva

DIVENDRES
Beisbol

Més informació extraescolars: www.escolallissach.cat

SERVEI D’ACOLLIDA
MATINAL
DIES: De dilluns a divendres de 7:45 a 9 del matí
PREU: 30€ mensuals
20€ el 50% del servei
EDATS: de P3 a 6è

STYLE DANCE
Amb la TÀNIA CAELLAS instructora de zumba i
formada en diferents disciplines de ball.
*Cada mes de treballarà un estil diferent de ball:
SET I OCT: ballet
NOV: popping
DES: locking
GENER: soul

FEBRER: funcky,
MARÇ: zumba
ABRIL: hip hop
MAIG: dancehall
JUNY: coreografies pel
festival de fi de curs

Dimarts de 5 a 6 de la tarda INFANTIL
Dimecres de 5 a 6 de la tarda PRIMÀRIA
*Possibilitat d’ampliar l’horari a ESO si sorgeix un grup.
PREU: 19 € mensuals

BEISBOL
D’octubre a Maig
A Càrrec del Club de Beisbol Manresa
DIA: Divendres de 5 a 6 de la tarda
PREU : 21 € mensuals
EDATS: De 1r de primària a 1r d’ESO
(grups per franges d’edat)

PATINATGE ARTÍSTIC
Amb la Maria Casas del Club Foment Cardona. 11 anys
patinadora amb la Federació Catalana de Patinatge en
modalitat lliure i de show.

DIES: Dijous de 5 a 6.30 de la tarda
PREU: 21 € mensuals.
EDATS: De P3 a 6è (grups per nivells)

GIMNÀSTICA ESPORTIVA
DIES: Divendres de 5 a 6 de la tarda
PREU: 19 € mensuals
EDATS: infantil i primària
Es realitza a l’aula de psicomotricitat i al gimnàs.

TIR AMB ARC
DIES: Dilluns de 5 a 6.30 de la tarda.
PREUS: 22 € mensuals.
Es realitza al gimnàs de l’escola.
A càrrec de Club de tir amb arc Manresa.
No fa falta portar material, serà prestat pel club. EDATS: Primària
i ESO.

MULTIESPORTS
A càrrec de monitoratge format pel CEB (Consell Esportiu del Bages)
S’introduirà al coneixement i pràctica d’esports minoritaris. Cada mes es farà
un tast d’un esport diferent.

DIES: De dilluns a divendres de 5 a 6 de la tarda
PREUS: 4/5 dies a la set: 27€
2/3 dies a la set: 22€
1 dia fixe a la setmana: 17€
Dies esporàdics: 5€/dia
EDATS: de P3 a 4t primària

CAMBRIDGE
preparació exàmens oficials
Starters (1r any )
Dilluns i dimecres de 2 a 3 del migdia
*No tindran llibre però el material té un cost
de 30€ anual.
Starters (2n any)
Dilluns i dimecres de 5 a 6’30 de la tarda
Movers
Dilluns i dimecres de 5 a 6’30 de la tarda
Flyers
Dimarts i dijous de 5 a 6’30
PREUS: 40 € mensuals
45 € de material anual

CLIP CLAP English for Kids
P3 Dilluns de 5 a 6 de la tarda
P4 i P5 Dimecres de 5 a 6 de la tarda
PREUS: 22 € mensuals
45 € de material anual

REFORÇ ESCOLAR
DIES: Dimarts de 5 a 6 de la tarda.
PREUS: 20 € mensuals
EDATS: de 2n a 6è

PLÀSTICA
DIES: Dimarts de 5 a 6 de la tarda INFANTIL
Dijous de 5 a 6 de la tarda PRIMÀRIA
PREUS: 22 € mensuals

INSTRUMENT MUSICAL
Els instruments musicals iniciaran les classes
a l’octubre.
Es continuen oferint piano, guitarra,
Saxo i violí.
NOVETAT

Clarinet

CANT CORAL
DIES: Dilluns de 2 a 3 del migdia
(de 1r de primària a E.S.O.)
Preu: 12 € mensuals.

*Per a més informació,
consultar díptic Escola de Música

L’organització de festes d’aniversari és un servei exclusivament per
alumnes de l’escola Llissach que vulguin celebrar el seu aniversari a
l’escola amb els companys i companyes de la seva classe.
Preus Festa aniversari
Un nen

150€

Dos nens (100€ per família)

200€

Tres nens (75€ per família)

225€

Quatre nens (60€ per família)

240€

Alumnes que no siguin de la classe

6€

(excepte germans del nen /a que celebri la festa)

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoratge fins a les 19:30
Berenar (sucs de fruita, sandvitxos formatge, pernil dolç,
salat i llonganissa. Pica Pica-Pica: patates rosses, olives, crispetes o galetes
salades)
Pastís d'aniversari: Pa de pessic amb xocolata i lacasitos
Material de jocs i activitats
Fotografia de record del grup al nen/a que fa l'aniversari (s'entrega
dies posteriors)
Inflable per grups reduïts (només P3 i P4)

• Pinyata (opcional, cost adicional, veure díptic*)

Les festes s’organitzen els divendres a la tarda
17:00

• Benvinguda i maquillatge o disfresses
• Activitats i jocs d’interior.

17:30

• Berenar

18:00

• JOCS d'exterior (en cas de mal temps, al gimnàs)

19:00

• Celebració de l'aniversari (rebuda de pares i mares)
-Pastís d'aniversari i regal

19:30

FI DE FESTA

*CONSULTEU EL DÍPTIC INFORMATIU.







    



