
 

 

 

 

CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

INFANTIL       
P3-P5 

Migdia   
14h a 15h 

Ioga       Teatre        
(P4-P5)  

Tarda     
17h a 18:30h 

Multiesport  Belluga't  Patinatge  Multiesport  Tennis  

Manualitats  Educació 
emocional  

Bàsquet  Mini Musics  Baby gym 

Poti Poti  Petits Cientí-
fics  

Teatre  Poti Poti   

    Cuina      

PRIMÀRIA 

Migdia  14h 
a 15h 

        Escacs  

    Teatre  

 Estudi Assistit   Ordinografía 
4rt a ESO 

Ioga Ordinografía 
4rt a ESO 

Ordinografía 
4rt a ESO 

Tarda 
17:00h a 
18:30h 

Futbol  Tecniques de 
dibuix  

Bàsquet   Patinatge  Tennis  

Circ  Gimnàstica  Cuina  Teatre  Robòtica  

Científics  Bàsquet  Estudi Assistit  Multiesport  Futbol 

 Robòtica     Manualitats  

ESO i              
BATXILLERAT 

Migdia  14h 
a 15h 

  Ordinografia     
ESO  

  Ordinografia     
ESO 

Ordinografia    
ESO  

Tarda 
17:00h a 
18:30h 

Tècniques de 
dibuix  

Cuina  Científics  Manualitats  Robòtica        
ESO 

        Teatre  

PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2019/2020 

DLleure és una empresa de serveis educa-
tius dedicada a l'organització i gestió de 
tot tipus d'activitat d'oci. Treballem per 

institucions, entitats, empreses i famílies 
que busquen solucions a mida pels seus 

projectes de lleure.  

CURS 2019/2020 
ESCOLA VEDRUNA L’ESCORIAL VIC  

Inscripcions obertes del 17 de juny al 20 de setembre. 

Taula informativa a l ’escola dia 18, 19 i 20 de juny.  

1. Accediu a www.dlleure.cat i cliqueu a “Inscripcions online”.  

2. Aquest enllaç us redirigirà al portal de TPVESCOLA on cal que seleccio-

neu l’escola i ompliu el formulari. 

3. Al finalitzar la inscripció rebreu un correu de confirmació. En cas que no 

el rebeu poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon    

93 863 46 58. En aquest correu trobareu un enllaç amb l'estat d'inscripcions 

i si ja esta oberta l'activitat.  

ROBÒTICA: cal inscriure ’s a través del següent enllaç:                                        

https://inscripcio.aprentik.cat/ 

 

MÈS INFORMACIÓ  

El nombre mínim per obrir grup serà de 7 alumnes i el màxim de 15.  

Les activitats començaran el dia  1 d'octubre.  

Del 17 de setembre al 30 de setembre hi haurà acollida de tarda de 17:00 a 

18:30.  

El pagament de l'activitat serà mensual, mitjançant TPVescola a la targeta 

bancària la primera setmana de cada mes.  

En cas d ’abandonar una activitat a la qual un alumne/a s'ha apuntat, ho ha 

de notificar a través del correu info@dlleure.cat  abans del dia 25 del mes. 

 

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES  

PROPOSTA D’EXTRAESCOLARS  

Reunió 17 juny a les 20:30h a l’escola 



 

 

 

 

 

Descobreix les activitats  

Per a més informació... 
 
Tel.: 93 863 46 58 
Email: info@dlleure.cat 
Plaça Sant Corneli, 2 Cardedeu, Barcelona  www.dlleure.cat 

MULTIESPORT : Iniciació a 
diversos esports mitjançant diferents ma-
terials.  

MANUALITATS .Mitjançant diferents materi-
als i tècniques convidem als infants a crear, 
a provar i experimentar.   

POTI POTI : Diverses activitats que atrauen 
als més petits, contes manualitats, jocs, 
racons, cuina, experiments... 

BELLUGA’T : Es busca que els infants expe-
rimentin amb el seu cos mitjançant la dansa 
i jocs musicals  

EDUCACIÓ EMOCIONAL : Treball de les emo-
cions a través de l’art, el joc i el conte, per 
aprendre a ser més creatius i optimistes, a 
gaudir del moment, a entendre els sentiments 
dels altres i a relacionar-se 

PETITS CIENTIFICS*:  Potenciar la reflexió a 
partir de qüestionar, preguntar, experimen-
tar i comprovar amb experiments diversos.   

 

PATINATGE : Activitat esportiva amb la 
qual treballarem l’equilibri, coordinació i 
tècnica sobre rodes.  

BÀSQUET: Pràctica de l’esport on els in-
fants adquiriran les habilitats per practi-
car aquest esport.  

TEATRE : Descoberta de la impor-
tància del cos i de la comunicació 
verbal i no verbal.  Treball de les 
emocions, la desinhibició, l’empatia, 
la veu i la dicció.  

CUINA *: Els ensenyem hàbits saludables, 
tècniques culinàries , crear el seu propi 
receptari i els motivem a tastar aliments 
nous.  

MINI MUSICS : Intercalem activitats visuals, 
musicals i jocs per tal de treballar diversos 
aspectes musicals . 

TENNIS ; Pràctica d’aquest esport amb el 
mètode Evolution, que garanteix un pro-
cés d’aprenentatge ràpid, pràctic, senzill i 
eficaç.  

IOGA : Aprendrem a reconèixer i gestionar 
emocions, a treballar els impulsos que ens 
fan actuar i a comprendre els mecanis-
mes de la ment que permet concentrar-
nos.  

ARTS MACIALS : Pràctica de la disciplina i 
les seves normes. Adaptació en funció del 
grup  

FUTBOL :Els infants aprendran la tècnica i 
normativa de  l’esport. Adaptació segons 
nivells  

ESTUDI ASSISTIT : Ensenyar  tècniques d’es-
tudi i hàbits  als alumnes, perquè  puguin 
ser més autònoms  

ORDINOGRAFÍA: Aprenentatge i consoli-
dació dels principis bàsic de l’ordino-
grafia, per agafar agilitat i destresa 
amb el teclat de l’ordinador.  

TECNIQUES DE DIBUIX: Treballarem les 
diferents tècniques de dibuix i els diferents 
materials, tals com aquarel·la, tinta xinesa, 
carbonet... 

ROBÒTICA : Robòtica educativa i lúdica. 
Aprenentatge de conceptes físics i mate-
màtics a través de la construcció de ro-
bots, i descoberta de la programació 
treballant de manera divertida i mecàni-
ca o l’electrònica.. Aprentik facilita tot el 
material per construir els robtos i el ma-
terial didàctic de suport.  

CIENTÍFICS *: Desenvolupar la capacitat de 
l’infant per entendre la naturalesa i el seu 
entorn. A partir de qüestionar, preguntar, 
experimentar, comprovar amb experiments 
diversos i un cop obtenim un resultat in-
vestigar-ne el procés que l’ha generat.  

CIRC :A través de malabars i la figura del 
clown els infants treballaran les arts escèni-
ques del circ.  

GIMNÀSTICA : Pràctica d’aquest esport a 
través de  barres d’equilibris, anelles, pol-
tre, terra...  

PREUS ACTIVITATS PROMOCIONALS 

1 Activitat a la setmana 20€ 

2 Activitats a la setmana 38€ 

3 Acitvitats a la setmana 54€ 

4 Activitats a la setmana 68€ 

5 Activitats a la setmana  80€ 

* Petits científic, científics i cuina.  Aquestes 
activitats tenen un suplement de 15€ trimes-
trals en concepte de material  

ACTIVITATS NO PROMOCIONALS 

ACTIVITATS PROMOCIONALS 

25€/mes 

25€/mes 

Cicle inicial: 33€/mes 

Cicle Mitjà: 33€/mes 

Cicle Superior i ESO: 35€/mes 

15€ de matricula 

25€/mes 

25€/mes 

25€/mes 

25€/mes 

DANSA THAIS:  Iniciació a la dansa, ballet 
clàsic, dansa contemporània , jazz, hip hop  
i molt més ! 

Hi ha servei de recollida a l’escola 

Inscripció a l’acadèmia  Thais.  Per més in-
formació 636 54 48 32. Horari a consultar a 
l’acadèmia.   

1h setmanal: 38€/mes 

2h setmanals: 57€/mes 

https://www.google.es/search?source=hp&ei=tc7_XJv0B4eEafTqppgB&q=DANSA+THAIS+VIC&oq=DANSA+THAIS+VIC&gs_l=psy-ab.12..0i22i30.288961.291907..292047...0.0..0.129.1533.13j4......0....1..gws-wiz.....0..0j0i131j0i10j0i22i10i30.ZVpbDyFTK38#

