
Activitats Extraescolars 2016-2017 

 

     Activitats culturals 

     Teatre..........................................2 h 

     Taller creatiu................................1 h 

  

 

   Activitats esportives 

   Futbol Sala........(2 dies/setmana) 1h 

   Aquagim........................................1 h 

   Activitats dirigides........................1 h 

 

 

Teatre 

El teatre com a eina educativa permet a l'alumne desenvolupar la seva expressió oral i 

corporal de forma lúdica i divertida, al mateix temps que potencia el treball en grup i la relació 

amb el seu entorn. A més a més podreu gaudir de l'espectacle de fi de curs! 

 

Taller Creatiu 

Des d’un clauer, passant per un moneder fins a algun objecte de decoració fet per tu mateix/a. 

Et sorprendràs de tot el que pots arribar a fer. 

 

Futbol Sala 

Aquest esport farà gaudir l'alumne de la pràctica esportiva, tot millorant aquelles habilitats i 

tècniques del futbol sala. Farà sentir al jugador/a part d'un grup, d'un equip, i potenciar valors 

com el treball en equip, el respecte, la disciplina... 

 

Aquagim 

Si vols fer exercici, t’agrada la música i la piscina, aquesta és la millor combinació. Activitat 

física divertida i de baix impacte articular.  

 

Activitats dirigides 

T’agrada la música? Ballar? Aquesta activitat et permetrà combinar-ho tot a partir de 

coreografies i diferents estils com l’aeròbic, salsa, zumba, etc. 



INSCRIPCIONS 
· Pel proper curs 2016-2017, les activitats extra-escolars s'inicien el dilluns 3  d'octubre i finalitzen   

   el dimecres 31 de maig del 2016. 

· El període de pre-inscripció s’inicia el 6 de juny. 

· Per donar-se de baixa, s'haurà de comunicar abans del dia 20 del mes en curs a l'adreça 

   extraescolars@freta.cat o amb un paper signat. 

· L'escola es reserva el dret de modificar els horaris i activitats. 

· Les inscripcions s'han d'entregar a en Jordi Matavacas (Educació Física), o bé enviar les dades   

   d'inscripció a extraescolars@freta.cat 

· El pagament de l'activitat es farà a través de domiciliació bancària. 

· El preu d'una activitat d'un dia és de 13'30 € i de 26'60 per les de dos dies. 

· Totes les activitats es realitzaran de 18:00 a 19:00 h (excepte el teatre, de 15:00 a 17:00). 

· Caldrà un mínim d'inscripcions per poder realitzar l'activitat. 

· Les activitats esportives es distribuiran per grups d'edat, sempre i quan hi hagi alumnes suficients  

   per fer equips de cada categoria. 

· El preu de l'activitat és mensual i no inclou el material o vestuari (en el cas que sigui 

   necessari) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inscripció 

Nom i Cognom:_____________________________________ 

Curs:__________________________Telèfon de contacte:_________________________ 

Correu electrònic: _______________________________ 

 

Marca amb una X l'activitat o activitats que vols f er 

Futbol Sala (dilluns i dimecres) 

Aquagim 

Taller creatiu (dimarts) 

Activitats dirigides (dimarts) 

Teatre (divendres de 15:00 a 17:00) 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a………………………. Data ……/…………./……….. 

 

Més informació a extraescolars@freta.cat  

 

 


