
 

 

 

 PROPOSTA ACTIVITATS CURS 2020/2021 

Va De Lleure  és una empresa de serveis educatius 
dedicada a l'organització i gestió de tot tipus d'activi-

tat de lleure. 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  

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

2. Aquest enllaç us redirigirà al portal de TPVESCOLA on cal que seleccioneu 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 o bé a sfernandez@vadelleure.cat .  

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/  

       Contrasenya: escorial20  

MÈS INFORMACIÓ  

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

Les activitats començaran el dia  28 de setembre.  

Del 14 de setembre al 25 de setembre hi haurà acollida de tarda de 17:00 a 18:30.   

Cal inscriure’s a sfernandez@vadelleure.cat  

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@vadelleure.cat abans del dia 25 del mes.  

 

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES  

PROPOSTA D’EXTRAESCOLARS  

*L’activitat d’Ordinografia té places limitades. Prioritat en funció de data d'inscripció.   

* Les places dels grups poden variar en funció de les normatives que s’hauran d’aplicar a 

causa del COVID– 19, es seguirà l’ordre d’inscripció.  

(DEL 15 DE JUNY AL 20 DE SETEMBRE)  

* Les places dels grups poden variar en funció de les normatives que s’hauran d’aplicar a causa del 

COVID– 19, es seguirà l’ordre d’inscripció.  



 

 

 

 

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

PSICOMOTRICITAT VIVENCIAL :  crear uns espais per al 

moviment i la creació espontània de l’infant, i l’acompanya 

en el seu desenvolupament maduratiu tant a nivell corpo-

ral, emocional com mental o representatiu.  

TEATRE : Descoberta de la importància del cos 

i de la comunicació verbal i no verbal.  Treball 

de les emocions, la desinhibició, 

l’empatia, la veu i la dicció.  

ORDINOGRAFÍA: Aprenentatge i consolidació dels 

principis bàsic de l’ordinografia, per agafar agilitat i 

destresa amb el teclat de l’ordinador.  

ROBÒTICA : Robòtica educativa i lúdica. Aprenentat-

ge de conceptes físics i matemàtics a través de la 

construcció de robots, i descoberta de la programa-

ció treballant de manera divertida i mecànica o l’e-

lectrònica.. Aprentik facilita tot el material per cons-

truir els robtos i el material didàctic de suport.  

  

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€ 
* Científics i cuina.  Aquestes activitats tenen un suple-

ment de 15€ trimestrals en concepte de material  

ACTIVITATS NO PROMOCIONALS 

ACTIVITATS PROMOCIONALS 

25€/mes 

Cicle inicial: 33€/mes 

Cicle Mitjà: 33€/mes 

Cicle Superior i ESO: 35€/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 informació 636 54 

48 32. Horari a consultar a l’acadèmia.   

www.vadelleure.cat 

MULTIESPORT : Mitjançant el joc aprendrem els valors 

de l’esport (esforç, cooperació, treball en equip, etc.). 

La incorporació de diferents elements (pilotes, cordes, 

xarxa, cons, anelles, etc.) permetran experimentar i 

practicar la iniciació a diferents esports  

MANUALITATS EN ANGLÈS .Mitjançant diferents materi-

als i tècniques convidem als infants a crear, a provar i 

experimentar. potenciant la creació a partir de material 

reutilitzable o reciclat.. Oferint un espai per estimular la 

seva creativitat i expressió d'emocions.  

POTI POTI : Intercalem diverses activtats, contes, ma-

nualitats, jocs, racons, cuina i petits experiments per tal 

d'estimular les intel·ligències múltiples de l'infant. 

Oferim a l'infant l'oportunitat de descobrir tot allò que 

li agrada i on es pot sentir més còmode. 

BELLUGA’T : Experimentem amb el cos i gaudim amb 

diferents músiques, treballant el ritme, la coordinació i 

percepció espacial a partir de jocs i diferents dinàmi-

ques. Fem que coneguin millor el seu cos i les seves 

emocions, gaudint del moviment  i del ritme.  

YOUTUBERS: A partir de diversos programes d'edició de 

vídeo i fotografia realitzarem tot el procés de realització 

d'un vídeo. Treballant a partir d'uns ítems marcats ani-

rem seqüenciant la feina fins a tenir certa autonomia per 

elaborar un muntatge de forma autònoma.  

PATINATGE : Una activitat esportiva que ajuda a desen-

volupar l'equilibri i l'harmonia corporal a través de 

moviments i exercicis. Treballar la vessant més tècnica 

amb objectius específics a partir d'una coreografia 

sobre rodes, circuits o mostra de figures i pràctica.  

BÀSQUET: Aprendran les normes, tàctiques i el joc en 

equip. L'esport Els ajuda en el desenvolupament psico-

motor i a relacionar-se, els ensenya a seguir unes nor-

mes, a treballar en equip, a reconèixer la importància 

de l’esforç personal i a posar metes.  

CUINA *: Els ensenyem hàbits saludables, tècniques 

culinàries , crear el seu propi receptari i els motivem a 

tastar aliments nous.  

 

FUTBOL :L'esport ajuda als infants a desenvolupar-se 

integralment, tant físicament com mentalment, a desen-

volupament psicomotor i a relacionar-se, ensenya a 

seguir unes normes, al treball en equip, reconèixer la 

importància de l'esforç personal i a posar metes.  

TÈCNIQUES D’ESTUDI : La proposta respon a la necessi-

tat d’ensenyar tècniques d’estudi i hàbits d’estudi als 

alumnes, perquè poc a poc, puguin ser més autònoms 

fent els deures i estudiant. Aprendre a aprendre. Utilit-

zar i identificar tècniques de tractament de la informa-

ció.  

TECNIQUES DE DIBUIX: Coneixerem diverses tècniques 

de dibuix com el carbó, llapis, pastel, tinta xina, goua-

che. Potenciarem la creativitat. Treballarem per projec-

tes, donant continuïtat a una mateixa tècnica fins a 

consolidar-la i adquirir-ne cert domini.  

CIENTÍFICS *: Desenvolupar la capacitat de l’infant per 

entendre la naturalesa i el seu entorn. A partir de qües-

tionar, preguntar, experimentar, comprovar amb expe-

riments diversos i un cop obtenim un resultat investigar

-ne el procés que l’ha generat.  

CIRC :Desenvolupem la capacitat d’expressió corporal, la 

coordinació, la concentració, la percepció, l’equilibri, la 

força, la velocitat de reacció, el ritme, etc., sempre des 

d’un plantejament lúdic. Treballem l'acrobàcia, la màgia, 

el clown, malabars, equilibris... 

GIMNÀSTICA : Pràctica d’aquest esport a través de  

barres d’equilibris, anelles, poltre, terra...  A partir de 

diverses dinàmiques acompanyades amb música desen-

voluparem la consciència corporal de l’infant, la capaci-

tat creativa i comprendrem i assimilarem una sèrie de 

conceptes i exercicis tècnics relacionats  

ESCACS: L'objectiu va més enllà d'ensenyar a jugar a 

escacs, és ensenyar, a partir dels escacs, conceptes de 

totes les àrees, donant especial importància a les mate-

màtiques. Ajudem als nens a estructurar el pensament .  

JOCS EN PATINS: Iniciació al patinatge a través del 

joc. Treballar la coordinació, lateralitat i percepció 

espacial. Aprendrem a tenir estabilitat a sobre d’uns 

patins. Treballarem aspectes tècnics de l'esport d'una 

manera lúdica i potenciarem l'autonomia amb els pa-

tins.  

36€/mes 

MÉS INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS A 

WWW.VADELLEURE.CAT 

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#
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#

