
ORDINOGRAFIA

TEATRE

25€/MES

25€/MES

INFANTIL

TARIFES

1 ACT. SETMANAL

2 ACT. SETMANALS

3 ACT. SETMANALS

4 ACT. SETMANALS

5 ACT. SETMANALS

22€/MES

42€/MES

76€/MES

60€/MES

85€/MES

ACTIVITATS NO PROMOCIONALS

ACTIVITATS  PROMOCIONALS

ESCACS 20€/MES

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES A PARTIR DEL 17 DE MAIG El nombre mínim per obrir grup serà de 8 alumnes.

Les activitats començaran el dia 5 DE SETEMBRE (a determinar per l'inici de classes)

El pagament de l'activitat serà mensual, mitjançant targeta bancària la primera
setmana de cada mes. 

Per donar de baixa un/a infant de l'activitat inscrita cal trucar al  telèfon 93 863 46
58  abans del dia 25 de cada mes o enviar un correu electrònic a
info@vadelleure.cat. 

EXTRAESCOLARS 2022-2023
ESCOLA ESCORIAL VEDRUNA VIC

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRESHORARI

MULTIESPORTS
P3-P5

PRIMÀRIA

PATINATGE

FUTBOL
 

BELLUGA'T 
P3-P5

 ROBÒTICA

GIMNÀSTICA

POTI-POTI P3

TEATRE
P4-P5

MULTIESPORTS

TÈCNIQUES DE
DIBUIX

BÀSQUET

TEATRE

DANSA 1R-5È

TEATRE

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.

i

CURS

TARDA

17 a 18.30h

TARDA

17 a 18.30h

MIGDIA
14 A 15H

MULTIESPORTS
P3-P5

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ESCACS

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ORDINOGRAFIA
4T PRIM i ESO

ROBÒTICA

ROBÒTICA - CAL INSCRIURE'S EN EL SEGÜENT ENLLAÇ
https://inscripcio.aprentik.cat

Contrasenya escorial22

20% DE DESCOMPTE 
EN LA PRIMERA QUOTA SI T'INSCRIUS 

ABANS DEL 17 DE JUNY

DANSA 20€/MES

VOLEI



ORDINOGRAFIA

Aprenentatge i consolidació dels principis bàsic de
l’ordinografia, per agafar agilitat i destresa amb el teclat de
l’ordinador. 
 

EXTRAESCOLARS 2022-2023
ESCOLA ESCORIAL VEDRUNA VIC

MULTIESPORT PRIMÀRIA

Introducció al món dels esports individuals o per equips. Podran
fer un tastet d’aquells esports més coneguts i alhora aquells que
no són tan habituals. A més aprendran valors com  l’esforç, el
compromís i el treball en equip.

MULTIESPORTS INFANTIL

Mitjançant el joc aprendrem els valors de l’esport (esforç,
compromís, treball en equip, etc.). La incorporació de diferents
elements (pilotes, cordes, xarxa, cons, anelles, etc.)  permetran
experimentar i practicar la iniciació a diferents esports.

TEATRE

Desenvolupar 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 i
potenciant la creativitat.

BÀSQUET

Aprendran les normes, tàctiques i el joc en equip. L'esport els
ajuda en el desenvolupament psicomotor i a relacionar-se, els
ensenya a seguir unes normes, a treballar en equip, a reconèixer
la importància de l’esforç personal i a posar metes.

ESCACS

L'objectiu va més enllà d'ensenyar a jugar. Es tracta d'ensenyar,
a partir dels escacs, conceptes de totes les àrees, donant
especial importància a les matemàtiques. Ajudem als infants a
estructurar el pensament .

POTI-POTI

Intercalem diverses activtats,  contes, manualitats, 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 dinàmiques. Fem que  coneguin millor el seu
cos i les seves emocions, gaudint del moviment  i del ritme.

TÈCNIQUES DE DIBUIX

Coneixerem diverses tècniques de dibuix com el carbó, llapis,
pastel, tinta xina, gouache. Potenciarem la creativitat.
Treballarem per projectes, donant continuïtat a una mateixa
tècnica fins a consolidar-la i adquirir-ne cert domini.

PATINATGE 

Una activitat esportiva que ajuda a desenvolupar 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.

RÒBOTICA

Eduquem a través de la realització de projectes, sempre amb
base tecnològica. Mitjançant el desenvolupament de les nostres
activitats ensenyem als nostres alumnes com la tecnologia pot i
s'hauria d'utilitzar per millorar el seu propi aprenentatge.

DANSA MODERNA

A partir de diverses dinàmiques acompanyades amb música
desenvoluparem la consciència corporal de l’infant, la capacitat
creativa i comprendrem i assimilarem una sèrie de conceptes i
exercicis tècnics relacionats amb la dansa. 

FUTBOL

L'esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant
físicament com mentalment, a desenvolupament 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. 

GIMNÀSTICA

Pràctica d’aquest esport a través de barres d’equilibris, anelles, poltre,
terra... A partir de diverses dinàmiques desenvoluparem la
consciència corporal de l’infant, la capacitat creativa i comprendrem
i assimilarem una sèrie de conceptes i exercicis tècnics.


