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C/Sometent Castella,169  (08225)

Horari oficina: Dilluns a Divendres de 16.30 a 17:45

Contacte : extraescolars@enxaneta.org ;

673004751

Activitats Extraescolars curs 2022/2023

ACTIVITATS DE MIGDIA 12:30 A 13:30

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

3r Anglès

4t Tennis Taula Robòtica Escacs Anglês Tennis Taula

5è Tennis Taula Robòtica Escacs Anglès Tennis Taula

6è Tennis Taula Robòtica Escacs Anglès Tennis Taula

ACTIVITATS DE TARDA de 16:30 a 17:45h

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P3
Ludomúsica

Natació In. a l’Esport
Manualitats

Natació
In a l´Esport

In. a l’Esport Ludomúsica

P4
Ludomúsica

Natació In. a l’Esport
Manualitats

Natació
In a l'Esport

In. l’Esport Ludomúsica

P5
Ludomúsica

Natació
Anglès

In. a l’Esport
Gimnàstica
Ball modern

Manualitats
Natació
Patinatge

In a l´Esport

In. a l’Esport
Gimnàstica

Crea
Ludomúsica
Ball Modern

1r
Multiesport

Natació
Teatre

Batucada
Gimnàstica
Ball modern

Multiesport
Natació
Patinatge

Batucada
Gimnàstica

Ball Modern
Anglès
Crea

2n
Multiesport
Natació
Teatre

Ball modern
Batucada
Gimnàstica

Multiesport
Natació
Patinatge

Gimnàstica
Batucada

Ball Modern
Anglès
Crea

3r
Atletisme
Teatre

Voleibol

Bàsquet
Gimnàstica

Anglès
Atletisme
Ball Modern

Gimnàstica
Bàsquet

Voleibol
Crea

4t

Atletisme
Teatre

Voleibol

Bàsquet
Gimnàstica

Anglès
Atletisme
Ball Modern

Gimnàstica
Bàsquet

Voleibol
Crea

5è
Teatre

Atletisme
Voleibol

Bàsquet
Anglès
Gimnastica

Atletisme
Ball  Modern Bàsquet

Gimnàstica
Voleibol

Crea

6è
Teatre

Atletisme
Voleibol

Anglès
Bàsquet
Gimnàstica

Atletisme
Ball Modern Bàsquet

Gimnàstica
Voleibol

Crea

mailto:extraescolars@enxaneta.org


Benvolgudes famílies,

En aquest document trobareu la informació sobre les  activitats extraescolars que organitza l’Afa per al proper curs 2022/23 adreçades a les

famílies sòcies. Com a NOVETAT trobareu Manualitats i Voleibol.

Per fer les inscripcions cal haver abonat la matrícula de cadascuna de l’activitats i la quota anual de l’AFA, que es paga per família i no per

alumne/a. La quota serà de 25€ per infant i de 35€ per dos o més. La forma de pagament està especificada a continuació.

INSCRIPCIONS

Aquest any les inscripcions es tornaran a fer on-line a través de l’aplicació TPVescola; l’enllaç el trobareu a la pàgina web

www.enxaneta.org a partir del dimarts 13 de setembre a les 20 hores fins el divendres dia 23 de setembre a les 12h.

Al web s'omplen totes les dades dels infants i totes les activitats a les que volem inscriure’ls.

En finalitzar el procés d'inscripció de totes les activitats es realitzarà el pagament a través de targeta bancària o similar a través de l'aplicació

TPVescola (fes clic a la imatge) , una app gratuïta que utilitzem per les gestions de l'Afa.

Aquest pagament inclou només la matrícula. La quota d’octubre i els materials es pagaran per rebut girat a cadascuna de les empreses.

Serà imprescindible adjuntar la targeta sanitària i una fotografia mida carnet per tots els infants inscrits a les activitats esportives de

multiesport, ball modern, patinatge,voleibol, tennis taula, escacs, bàsquet, gimnàstica i atletisme.

La llicència, l’assegurança i la inscripció d’aquestes activitats s’inclourà a la quota del mes en què es faci la inscripció a la competició o

exhibició (bàsquet, escacs, tennis taula, atletisme, voleibol, gimnàstica, ball modern i patinatge).

L’alumnat disposarà de 15 minuts per berenar.

No es reservarà cap plaça. Només s'accepten inscripcions que omplin i adjuntin tota la documentació demanada.

Els grups s’ompliran estrictament per ordre d’inscripcions.

INICI ACTIVITATS
Totes les activitats començaran el 03 d'OCTUBRE, a excepció d’acollida matinal (el primer dia de classe).

FINAL ACTIVITATS
Les activitats finalitzen l'última setmana d’horari lectiu normal, a excepció d’acollida Matinal (l’últim dia de clase) i natació (al juny)

Al juny es farà la festa de cloenda del curs amb les exhibicions de les activitats.

ACOLLIDA MATINAL:

L’activitat es durà a terme entre les 08:00 i les 09:00h, també de 08:30 a 09:00 des del primer dia de classe.

La inscripció es farà el primer dia de classe que l’infant comenci l’activitat.

Per més informació de les Inscripcions https://recresport.net/inscripcions/ o  podeu trucar a Recresports al 672 28 91 64 o visitar el web de

l’AFA, www.enxaneta.org.

http://www.enxaneta.org/
https://tpvescola.com/Default2.aspx
https://recresport.net/inscripcions/
https://www.google.com/search?q=recresport+terrassa&rlz=1C1JZAP_esES922ES922&oq=re&aqs=chrome.2.69i60j69i59l2j69i57j69i59j69i60j69i61j69i60.6391j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.enxaneta.org/


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  Curs 2022/2023

ROBÒTICA : Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 4r a 6è.

Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació i  MinecraQ.

Matrícula: 15€.

Material: 30€
Quota mensual: 37,50€ Rebut domiciliat Cobrament  mensual.

*En cas que hi hagi confinament es podran seguir les classes de manera virtual a través de videoconferències.

ESCACS: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 4r a 6è

Iniciació i perfeccionament d’aquest joc d’estratègia tot aprenent els moviments bàsics i potenciant l’exercici mental.

Participació voluntaria a tornejos durant el curs i també online.

Matrícula: 15€.

Quota mensual: 16€                    Rebut  girat                                Cobrament  mensual.

CREA: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 1r a 6è.

Es tracta d’un taller molt variat, un calaix de sastre de manualitats, en el que es fan joies de bijuteria,

objectes de decoració, de regal, targetes i postals de felicitació, vitralls, mosaics, etc .

Matrícula: Activitat 1 dia: 15€ Material : 30€ /curs.

Quota mensual: Activitat 1 dia: 16€ Rebut  girat              Cobrament  mensual

TEATRE: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 1r a 6è.

Activitat destinada a iniciar-se en l’aprenentatge de la interpretació, creació i producció teatral. Segons les inscripcions, es faran

dos grups separats per edats.  Exhibició durant el curs.

Matrícula: Activitat 1 dia: 15€.

Quota mensual: Activitat 1 dia: 18€     Rebut  girat Cobrament mensual

TENNIS TAULA: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 4r a 6è.

Donarem a conèixer el reglament, la tècnica i la tàctica de l’esport. Es treballen conceptes com la recreació, combativitat i la

motricitat. És una activitat d’1 hora. Migdies.

A les activitats de migdia no s’aplica el descompte per dies.

Exhibició o  competició per definir  durant el curs. Opcional la llicència, inscripcions als campionats es tramitaran quan tinguem dates

Matrícula: 15€
Quota mensual: 16€                              Rebut girat                  Cobrament  mensual



BÀSQUET: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 3r a 6è

Introducció a la pràctica del bàsquet fomentant els hàbits del compromís i col·laboració entre companys i el respecte de les normes,

si es fa competició escolar es participarà com a escola, hi haurà partits els dissabtes. Per al nou alumnat serà obligatori adquirir

l'uniforme, que podreu comprar a Uniformes escolares Hoquei online, C/l’Autonomia n°36, a partir de l’octubre, un cop els/les

entrenadors/es us hagin assignat dorsal.

Activitat 1 dia a la semana Matrícula: 15€ Quota mensual 16 € Rebut  girat Cobrament mensual

Activitat 2 dies a la semana Matrícula: 25€ Quota mensual 2 dies 29 € Rebut  girat Cobrament mensual

ATLETISME: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 3r a 6è

Iniciació al món de l'atletisme, activitat que combina el treball en equip amb l’individual, es realitzarà  pel Club I RUN WITH

LEIVA amb RECRESPORT:

Activitat 1 dia a la semana Matrícula: 15€ Quota mensual 20 €        Rebut  girat Cobrament mensual

Activitat 2 dies a la semana Matrícula: 25€ Quota mensual 35 €         Rebut  girat Cobrament mensual

Més info :https://drive.google.com/file/d/1WhpkbucY9aul3Fgj8f-37t-mVGHz1N0N/view?usp=sharing

INICIACIÓ A L’ESPORT: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat d’p3, p4, p5

Exercicis, jocs i esports per millorar la motricitat dels infants d'p3, p4 i p5, exhibicions durant el curs

Activitat 1 dia a la setmana          Matrícula: 15 €                                      Quota    mensual 16 €
Activitat 2 dies a la setmana        Matrícula: 25€                                       Quota    mensual 26€
Activitat 3 días a la setmana        Matrícula 34€                                        Quota    mensual 36€
Rebuts domiciliats Cobrament mensual

MULTIESPORT: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat de 1r i 2n.

Introducció als esports d’equip, com hoquei, handbol, voleibol, etc. Partits o activitats alguns dissabtes.

Activitat 1 dia a la setmana            Matrícula: 15 €                                         Quota mensual 16 €
Activitat 2 dies a la setmana         Matrícula: 25€ (assegurança inclosa)    Quota mensual 26 €;

Rebut domiciliat                              Cobrament mensual

VOLEIBOL: Ofert per :

Adreçat a l’alumnat de 3er a 6è

Introducció a la pràctica del voleibol fomentant els hàbits del compromís i col·laboració entre companys/es i el respecte de les normes, si

es fa competició escolar (depenent si hi ha alumnes suficients) es participarà com a escola, hauran partits els dissabtes. Per al nou

alumnat serà obligatori adquirir l’uniforme, que es podrà comprar a Uniformes escolares Hoquei on line, C/l’Autonomia n°36, a partir de

l’octubre un cop els entrenadors us hagin assignat dorsal.

Activitat 1 dia a la setmana            Matrícula: 15 €                                  Quota mensuals 28€
Activitat 2 dies a la setmana         Matrícula: 25€                                     Quota mensuals 38€
Rebut domiciliat                              Cobrament mensual

GIMNÀSTICA : Ofert per:

Us proposem un projecte esportiu d'iniciació a la gimnàstica artística.

És un esport molt complet que dóna l'oportunitat de treballar la coordinació, l'equilibri, l'agilitat, la col·locació corporal i la

concentració (entre

d'altres) en cada entrenament, i el seu ambient és ideal per treballar valors de companyia, superació personal

Adreçat a l’alumnat de p5 a 6è

Aquesta activitat es realitzarà al  Terrassasports de 16:50  a 18h.

Matrícula: Activitat de un dia 15€. Quota mensual: 1 dia/setmana  31,50€ Rebut girat        Cobrament  mensual.

Matrícula de 2 dies de activitat 25€               Quota mensual: 2 dies/setmana 45€                            Rebut girat         Cobrament  mensual

Cal portar l'alumnat des de l’escola fins al club Terrassasport.

Exhibicions durant el curs. Més endavant es donarà més informació sobre equipament, llicències, etc.

https://drive.google.com/file/d/1WhpkbucY9aul3Fgj8f-37t-mVGHz1N0N/view?usp=sharing


BALL MODERN: Ofert per:

Adreçat a l’alumat d'p5 a 6è

Dansa esportiva amb cançons actuals. Exhibicions durant el curs

Matrícula: 15€.

Quota mensual: 1 dia  21€ Rebut girat Cobrament  mensual.

Matrícula de 2 dies 25€,anual, Activitat      2 dies 31€
Més endavant es donarà més informació sobre equipament, llicències, etc.

LUDOMÚSICA : Ofert per:

Adreçat a l’alumnat d'p3 a p5

Iniciació a la música, al cant i a la pràctica d’instruments. Exhibicions durant el curs.

Matrícula: 15€.

Quota mensual: 18€ Rebut domiciliat Cobrament mensual.

PATINATGE: Ofert per:

Adreçat a l’alumnat d'p5 a 2on

Iniciació al patinatge. És obligatori que l’alumnat porti les proteccions (casc, canelleres, colzeres, genolleres).

Exhibicions puntuals.

Matrícula: 15€
Quota mensual: 16€  Rebut domiciliat Cobrament  mensual.

MANUALITATS :

Adreçat a l’alumnat d'p3 a p5

Iniciació a dibuix i expressions artístiques, manualitats, etc.

Exhibicions durant el curs.

Matrícula: 15€.

Quota mensual: 18€ Rebut domiciliat Cobrament mensual.

ANGLÈS: Ofert per:https://www.monidiomes.com/extraescolars

Adreçat a l’alumnat  d'p5 a 6è.

Classes per a l’aprenentatge de la llengua anglesa.  Ofert per l’Escola Món Idiomes.

Matrícula: 15€   Material: 60€/curs (alumnat amb continuïtat) / 65€/curs ( alumnat nou).

Quota mensual: 34€ (1h i 15m (tarda)

Quota mensual : 27,50€ 1h (migdies)  Rebut domiciliat; Cobrament  mensual.

El dies de lliure disposició o vaga, es podrà anar a les instal·lacions de l'acadèmia, l’alumnat disposa d’activitats on-line al web de

l´acadèmia.

BATUCADA: Ofert per: grup de percussió

Adreçat a l’alumnat de 1er a 6è

Activitat d’iniciació per aprendre amb instruments de percussió.

Exhibicions durant el curs.

Matrícula 1 dia: 15€ Quota mensual 25€;Rebut domiciliat Cobrament mensual.

https://www.monidiomes.com/extraescolars


NATACIÓ:

Ofert per: Terrassasports.                                                                                            .

Adreçat a l’alumnat de P3 a 2n,Només 1 dia a la setmana

Activitat per aprendre a desplaçar-se per l’aigua. Activitat física

que facilita el moviment i la coordinació de tot el cos.

Exhibicions durant el curs.

Matrícula: 15€                 Quota trimestral: 90€                       Rebut domiciliat

TRIMESTRES:

1rTrimestre: Del 3 d’Octubre al 23 de Desembre de 2022.

2on Trimestre: Del 9 de Gener al 31 de Març de 2023.

3r Trimestre: De l’11 d’Abril al 22 de Juny de 2023

IMPORTANT

L’AFA es reserva el dret d’anul·lar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits  inferior al mínim aconsellable per al bon

funcionament, de variar la composició dels grups per necessitats d’organització, i de canviar el dia de realització d’alguna activitat

depenent del nombre d’inscrits o de les necessitats de les empreses que les gestionin.

Els imports de les activitats són calculats anualment i repartits en diferents fraccionaments, per aquest motiu no hi ha variació en la

quota els mesos que inclouen dies no lectius. Quan l’horari de les activitats coincideix  amb una festa de l’AFA, aquestes quedaran

anul·lades.

La Junta de l’AFA prendrà les mesures oportunes per garantir el bon funcionament de les activitats.

LLISTES: Les llistes definitives amb els inscrits i admesos a les activitats extraescolars es publicaran el dia 27 de setembre a la

cartellera del costat de l’AFA, de l’edifici de carrer Sometent Castella i al costat de porta del pati de carrer Alcoi.

http://www.enxaneta.org/

