NOM I COGNOMS DEL
NEN/A:______________________________________________________
TELF.:_______________________ E-MAIL: ________________________
CURS 2017-2018: ___________________
ACTIVITAT

CURS

HORARI

ACOLLIDA MATINAL
LUDOTECA
AULA D’ESTUDI
INICIACIÓ ESPORTIVA
FUNKY I
FUNKY II
FUTBOL INICIACIÓ I
FUTBOL INICIACIÓ II
FUTBOL COMPETICIÓ
FUTBOL COMPETICIÓ
RÍTMICA I
RÍTMICA II
BALLEM
PATINATGE ARTÍSTIC I
PATINATGE ARTÍSTIC II
FUTBOL COMPETICIÓ

8:00 a 9:00h
16:30 a 17:30
16:30 a 17:30h
16:30 a 17:30h
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h
16:30 a 17:30h
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h
17:30 a 18:30
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h
16:30 a 17:30h
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30
17:30 a 18:30h

PISCINA JÚPITER

P3 a 6è
P3 a P5
P5 a 6è
P3 a P5
P5 a 3r
4t a 4t ESO*
P5 i 1r
2n
3r i
4t i 5è
P5 a 3r
4t a 4t E.S.O*
P3 a P5
P5 a 3r
4t a 4t E.S.O*
6è i 1 E.S.O*
(federats)
P5 a 6è
P5 a 6è
1r a 6è
1r a 6è nivell
avançat
P3 a 6è

BASQUET
TAEKWONDO I
TAEKWONDO II
TAEKWONDO III
ANGLÈS

Volley iniciació
Patinatge Urbà roller
TEATRE

DIA

x

ENTITAT
ORGANITZADORA

Dilluns a divendres
Divendres
Dilluns a divendres

Dilluns i dimecres
CET 10
Dimarts i dijous
A DETERMINAR

16:30 a 18:00h
16:30 a 18:00h
16:30 a 18:00h
17:45 a 18:30h

Divendres
Divendres
Divendres
Dilluns

P5 a 6è
P5 a 2n
3r a 4t ESO*
A especificar
P3 a P5

17:00 a 17:45h
17:00 a 17:45h
16.30 a 17:30h
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h
16:30 a 18:00
16:30 a 17:30h

Dijous
Divendres
Dimarts i dijous
Dimarts i dijous

1r , 2n

16:30 a 17:30h

Dimarts i dijous

ALISOS
GABRIEL
BRAVO

Divendres
Dilluns i dimecres
PROESCO

*Nomes alumnes i exalumnes de la escola.
En compliment de la LOPD, l’informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en un fitxer el responsable del qual és l’AMPA de l’Escola La
Caixa i seran tractades per la gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les seves activitats. A través d’aquest document es presta el consentiment de la
cessió de les dades personals a les empreses que donen servei a l’AMPA de l’Escola La Caixa, així com els drets d’imatge per a la pàgina web i bloc per tal de
permetre la seva utilització . També consent els desplaçaments fora del centre que s’hagin de fer durant el transcurs de l’activitat. Pot exercir el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampalacaixa@gmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA.

Signatura mare/ pare:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018
BENVOLGUDES FAMÍLIES,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar‐vos de les activitats extraescolars del curs 2017‐18.
Per tal de fer més fàcil els tràmits administratius, aquest any us demanem que a l’hora de fer la
preinscripció porteu aquest paper omplert pel darrera amb les creus corresponents en totes les
activitats on us voleu prescriure i un full de preinscripció per cada una de les entitats que organitza
l’activitat que voleu fer (CET 10, ALISOS I PROESCO). Aquests fulls es penjaran a la pàgina de l’escola.
Us recordem que per poder realitzar aquestes activitats extraescolars és imprescindible:
1‐ Ser soci de l’AMPA (CURS 17/18). Adjuntar el comprovant de pagament
2‐ Comprovant de pagament de l’ingrés de Coordinació curs 2017‐2018: 20€. Rebut dirigit a totes les
activitats extraescolars, excepte Acollida matinal
Per fer efectiu el pagament corresponent podeu fer‐ho:
2.1 Pel caixer automàtic de “La Caixa” (NO ALTRES ENTITATS): amb llibreta o targeta de “La Caixa” o amb
targeta d’una altra entitat.









INSTRUCCIONS A SEGUIR:
Introduïm la targeta o llibreta
Introduir el número personal
OPCIÓ: TRASPASSOS O TRANSFERÈNCIES
Ingrés sense codi
IBAN: ES09 2100 1074 7102 0000 8355
Hem d’introduir l’import (30€/20€), indicant sempre el cèntims (exemple: 30,00€)
POSAR NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A, curs i concepte de pagament (Quota AMPA, Coordinació)
Comprovar dades i confirmar pagament.

2.2 Per Internet o transferència al número de compte:




IBAN: ES09 2100 1074 7102 0000 8355
Introduir l’import (30€/20€) , indicant sempre els cèntims (exemple: 20,00€)
POSAR NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A, curs i concepte de pagament (Quota AMPA, Coordinació)
Comprovar dades i confirmar pagament

3.‐Abonar la quota mensual/bimensual/trimestral de l’activitat corresponent de la forma indicada.
RECORDEU QUE L’ORDRE D’ENTREGA DE LA PREINSCRIPCIÓ, NO ES TINDRÀ EN COMPTE AL’HORA DE
FER ELS GRUPS. SI LA QUOTA D’AMPA I LA DE COORDINACIÓ NO ESTÀ ABONADA NO ES PODRAN
INSCRIURE A LES ACTIVITATS.



LA INSCRIPCIÓ per als nens/es de l’escola es realitzarà els dies 18, 19 I 20 DE SETEMBRE de 16:30
a 17:30 al pati de l’escola. NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS FORA D’AQUEST TERMINI
LA INSCRIPCIÓ per als nens/es de fora de l’escola es realitzarà el dia 27 DE SETEMBRE de 16.30 a
17.30 al pati de l’escola.
Les activitats extraescolars es realitzaran sempre que el nombre de nens/es inscrits/es assoleixin els
mínims establerts.

A mena d’informació sobre les activitats oferides:
 ACTIVITATS CET 10. Consulteu el preu i ventall d’activitats en el díptic. Pagament mensual per
domiciliació bancària. Us recordem que PATINATGE I RÍTMICA canvien el mallot cada 2 cursos.
 BÀSQUET. Preu 15€/mes. Pagament mensual per domiciliació bancària.
 ANGLÈS. PREU: 30€/mes, més 38€ de material a pagar a principi de curs.
 TAEKWONDO. Preu: 24€/mes i el primer mes 10 € de quota de club. Pagament per ingrés en
compte bancari ( es facilitarà el número de compte)




LLISTES: A partir del dia 25 de setembre estarà disponible a l’AMPA la llista de les activitats
extraescolars que finalment es realitzaran durant el curs 2017‐2018 i la llista dels nens/es inscrits en
cadascuna d’elles.
Desprès es faran inscripcions per aquells nens/es de fora de l’escola per les activitats que tinguin
places lliures. Per tal de poder inscriure’s s’ha d’abonar la quota de l’AMPA i de coordinació (per a
famílies de fora de l’escola la quota de l’AMPA és de 35€ i 25€ de coordinació)



INICI: Les activitats extraescolars s’iniciaran a partir del 2 d’octubre



BEQUES: Encara no estan publicades les dates per demanar la beca per les activitats extraescolars.
Quan les tinguem us les comunicarem. Requisits:

Nens de 6 a 12 anys (a partir de 1er fins a 6è)

Una beca per activitat esportiva i nen

7.CONSULTES: Per a qualsevol consulta, envieu un e‐mail a ampalacaixa@gmail.com, o una nota a la
bústia de l’AMPA o presencialment els dimarts al local de l’AMPA.

Podeu trobar a https://blogampalacaixa.wordpress.com/ tota la informació de les activitats i
fulls d’inscripcions.
Agraint la vostra col∙laboració, rebeu una cordial salutació.
La Junta de l’AMPA

FULL D’INSCRIPCIÓ
Data Inscripció: ____________

Cognoms:_________________________________________________ Nom: ____________________________
Adreça: ____________________________________________________________________________________
C.P.: _____________________ Província: _________________________________________________________
Tlf. Fix 1: _____________________________________ Tf Mòbil 1: ___________________________________
Tlf. Fix 2: ______________________________________ Tf Mòbil 2: __________________________________
E-mail: __________________________________________ Data Naix.: ________________________________
D.N.I.: _________________________ TISS (CatSalut): ______________________________________________
Sexe: __________________________ Curs Escolar: ________________________________________________

Centre ____________________________________________________________________________________
Activitat __________________________________________________________________________________
Import ____________________________________________________________________________________
Import a facturar per domiciliació bancària.
CAL OMPLIR DADES DEL REVERS (En cas de no fer-ho la inscripció NO serà vàlida)

Signatura:

Còpia per a CET10.
Autoritzo a la meva entitat financera a pagar els càrrecs domiciliaris presentats per FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10.
Accepto que les quantitats siguin variables i que puguin carregar-se en dates diferents.
D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal,
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10 , disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre General de
Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant la cessió de les
mateixes a FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10, per tal de permetre les gestions derivades de la seva sol·licitud i la publicitat
dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@fundaciocet10.org



No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10
per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

Ordre de domiciliació de deute directe SEPA

A cumplimentar por el creditor

A emplenar per el creditor

SEPA Orden de domiciliación

Referència de

l'ordre de domiciliació: DOMICILIACIÓ USUARIS

Identificador del creditor
Nom del creditor

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA CET10
Adreça
Rbl GUIPÚSCOA 23-25
Codi postal - Població - Província

08018
País
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per deure el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a
part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament
haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els
seus drets en la seva entitat financera.

Nom del Deutor/és/ Nombre deudor

_____________________________________________________________________
Adreça del deutor /Dirección

_____________________________________________________________________
Codi postal - Població - Província /

Codigo postal – Población - Provincia

A cumplimentar por el deudor

A emplenar per el deutor

____________________________________________________________________
País del deutor /
_________________________________________________________________________________ Swift BIC
/ Swift BI C (pot contenir 8 o 11 posicions)

IBAN

Entitat

Oficina

DC

Nº Compte

    
Núme ro de compte - ANAVEN /

Account number - ANAVEN

En Espanya l'ANAVEN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Spanish ANAVEN of 24 positions always starting ÉS

Tipus de pagament:

Pagament recurrent

o

Pagament únic

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Data –
L ocalitat:______________________________________________________________________________

Signatura del deutor :
Firma del Deudor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATORIAMENT I UN COP SIGNADA
AQUESTA ORDRE DE DOMICILIAC IÓ HA DE SER ENVIADA A EL CREDITOR .

CALENDARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017‐2018













2 Octubre Inici activitats
12 Octubre: Festa
20 o 27 Octubre inici lligues CEEB
1 Novembre: Festa
Novembre: inici lligues de futbol‐5 (P5, 1r i 2n)
A determinar Desembre: pica pica final de trimestre
Desembre‐Gener vacances de Nadal.
Febrer/Març: trobada de funky, patinatge, rítmica (a concretar)
26 Març al 3 d’ abril: Vacances setmana Santa
Maig (data no definitiva): festa extraescolars
Maig / juny (data no definitiva): interescolar
21 de juny de 2017: acaben les classes

És molt important assistir a les trobades
puntuals. En cas de no poder assistir
avisar SEMPRE
i amb la major antelació possible!

INDEX







Funcionament intern
Comunicació
Coordinació
Activitats
o Futbol sala
o Gimnàstica Rítmica
o Patinatge artístic
o Ballem
o Funky
o Iniciació esportiva
o Teatre
o Patins en línia, Skate i Scooter
o Volei
o Piscina
Calendari d’activitats extraescolars 2017 ‐ 2018

Oferim activitats esportives i de lleure a les escoles valorant sempre l’esport
i el lleure com a mitjans pedagògics bàsics en l’educació dels infants i joves.
Entenem la pràctica esportiva com a:
∙ Un factor de desenvolupament humà.
∙ Un mitjà de benestar, recreació i salut.
∙ Un vehicle d’integració social.
∙ Una eina educativa que promociona l’ intercanvi social i cultural.
És per això que intentem adaptar‐nos a la nostra realitat diària amb l’escola
i les famílies sempre tenint en compte els criteris dels especialistes amb la
observació diària d’aquests.
FUNCIONAMENT INTERN
El cobrament de les activitats es realitza mensualment a partir del mes
d'octubre fins al juny. L’import de tots els mesos és el mateix donat que es
fa un prorrateig del cost anual.
És important saber que les modificacions, altes i baixes s’han de tramitar
abans del dia 20 del mes anterior i es farà via correu electrònic (excepte les
altes) a extraescolarslacaixa@gmail.com o bé complimentant el full
corresponent.
En quant a la recollida dels menors és imprescindible, en el casos de no
poder recollir‐los algú dels tutors legals, realitzar l’autorització
corresponent tant per autoritzar a un major d’edat, com per autoritzar al
nen o nena a marxar sol .
També val la pena remarcar que totes les activitats de la Fundació Cet10
estan cobertes per una assegurança mèdica. Tanmateix, us recordem que
dins de l’horari de les extraescolars (de dilluns a divendres de 17:15h a
19h) podeu contactar amb la coordinadora (Silvia Garcia) al telèfon
653830547.

LUDOTECA: Activitat adreçada a infants de P3 a P5 on es fan diferents
activitats com ara: contes, tallers, jocs i així poder passar una estona
divertida. Espai on també poden berenar.
Import: 8€/mes divendres
Esporàdic: 3,50€/dia

COMUNICACIÓ
AULA D’ESTUDI: Per als alumnes de P5 a 6è. El monitor de la Fundació CET10
romandrà amb els infants controlant l’activitat, ajudant els qui ho necessitin i
garantint un clima de treball i estudi. Els alumnes tindran una estona per
berenar i posteriorment començaran a fer la feina.
Import: 1 dia 8€ ‐ 2 dies 14,70€ ‐ 3 dies 21,25€ ‐ 4 dies 28,25€ ‐ 5 dies 33€ (al
mes)
Esporàdic: 3,50€/dia

(Dte. especial del 25% per infants que realitzin activitat esportiva a
2a hora)
ACOLLIDA MATINAL: Aquest servei està destinat a totes aquelles famílies
que han de deixar al seu fill/a al centre escolar abans de les 9h. Aquest
servei comença a les 8h. Durant aquesta estada proposem activitats com ara
jocs de taula, lectures o manualitats. També poden aprofitar per esmorzar.
Import: 33€ (al mes)
Esporàdic: 3,50€/dia

La comunicació és un aspecte molt important que cada any analitzem com
millorar. Les eines de les que disposem actualment són:

La coordinació

L’equip de monitoratge

L’AMPA

Les avaluacions (desembre i maig)

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)
COORDINACIÓ
La coordinació que es du a terme de les activitats extraescolars és una
demanda específica de l’escola per tal de garantir una bona comunicació
interna (altes, baixes, incidències...), tenir cura de les instal∙lacions,
gestionar correctament els espais, supervisar el bon funcionament de les
activitats i ésser el nexe entre famílies, AMPA i les diverses entitats que
treballen en aquest horari extraescolar.
Aquesta coordinació és suportada econòmicament per la Fundació cet10 i
per l’AMPA. Per aquest motiu, s’ha d’abonar a l’AMPA la quota anual de
coordinació (20€ per infant) dotant així les activitats extraescolars d’un
valor afegit en quant a la coordinació, ja que una funció específica és la
formació continuada que la coordinadora ofereix al monitoratge:
supervisió de sessions, gestió de suplències, reunions amb l’equip, etc.

La comunicació pot ser directe, en horari de les sortides de les activitats
Extraescolars (Silvia: 653830547) , mitjançant el correu electrònic de
l’AMPA: ampalacaixa@gmail.com , a la coordinació:
extraescolarslacaixa@gmail.com i/o deixant una nota a la bústia de l’
AMPA.

ACTIVITATS

Import:
21,75€ un dia a la setmana primària
23€ un dia a la setmana infantil
Curs

De P5 a ESO

(Servei de Mainaders/es)
A tenir en compte:


Els cursets tenen lloc al CEM Júpiter I en aquest horari:
 Dilluns 17:45h (1er a 6é) nivell avançat
 Dijous o divendres 17:00h (P3 a 6è)



S’obrirà l’activitat amb un mínim de 10 infants per grup



La durada del curset és de 45’



Els familiars portaran als infants directament a la piscina



Desembre i juny: portes obertes

Import:
Iniciació: 23€
Competició: 30’75€
Curs

De P3 a 6é

A tenir en compte:




Al futbol de p5, 1er i 2on és realitzarà un partit al mes a partir de
Novembre
De 3er a 6è s’ofereix la competició, on entraran a una lliga a la que es
jugarà cada divendres
Les equipacions dels grups de competicions estan incloses a la quota
Pels grups d’iniciació té un cost d’uns 20€ aproximadament



Novembre: data límit per pagar l’equipació



Grups de competicions: partits segons el calendari



Tecnificacions: a partir de 4rt. I a determinar



Dos jornades festives: festa extraescolars i l’interescolar de la Fundació
CET10.

VOLEI

Curs
Curs

De P5 a ESO

De P5 a ESO

Import: 18€ /mes ( divendres 1h 30 min.)
A tenir compte:


Partits amistosos durant el curs



Festa Interescolar al Parc del Clot

PATINS EN LÍNIA, SKATE i SCOOTER

Import: 20,50€ (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:

Curs

De P5 a ESO

Preu: 18€/mes ( divendres 1h 30 min.)
A tenir compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del Clot



Novembre: prova mallot i 1r pagament pels infants nous
(20€ aproximadament)



Gener: 2n pagament per als infants nous (20€ aproximadament)



Febrer: punteres (13€ aproximadament)



Març: trobada CEEB



Maig: Sessió doble per assaig general



Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del
Clot

Curs

De P5 a ESO
Curs

De P5 a ESO

Import : 18 €/mes (divendres 1h 30min.)
A tenir en compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Portes Obertes a
l’Escola

Import: 20,50€/mes (dimarts i dijous)
A tenir en compte:
Curs

De P3 a P5

Import : 20,50 €/mes (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:
Maig: Exhibició Festa AMPA i extraescolars / Interescolar al Parc del
Clot



Mallot: Possible canvi cada dos anys



A partir de Maig: possible ampliació del horari per ajuntar els dos
grups i preparar la part conjunta



Maig: sessió doble d’entrenament al parc del clot. Es prega
acompanyament per part de les famílies



Març: Trobada CEEB




Maig/Juny: Exhibició Festa AMPA i extraescolar / Interescolar al parc
del Clot
1er any patinatge: patins iniciació



2on any patinatge: patins iniciació + rodes star



A partir del 3er any: patins Tot Pati + rodes star

FUNKY

Curs

De P3 a P5

Curs

De P5 a ESO

Import : 20,50 €/mes (dilluns i dimecres)
A tenir en compte:
Import : 20,50 €/mes (dimarts i dijous)
A tenir en compte:
Dues exhibicions: Festa Extraescolars i Festa Interescolar al parc del Clot



A partir de Maig: possible ampliació de l’horari per ajuntar els dos
grups i preparar la part conjunta



Tres trobades anuals: CEEB, Festa Interescolar al Parc del Clot i
Festa Extraescolars

ACTIVITAT BÀSQUET

L´activitat de Bàsquet és molt beneficiosa a la vegada que divertida per

als infants ja que a traves de l'esport adquireixen valors fonamentals, personals i socials
per la vida diària, com el compromís, la perseverança, responsabilitats individuals dins
del grup, treball en equip, respecte a les normes, als companys i aprendre a competir.

Des de la tècnica i la destresa d'aquest esport desenvolupem la concentració, la
percepció de control, reforcem l´autoconfiança, l´autocontrol i l´autoestima.

L’ objectiu principal d'aquesta activitat és iniciar a l'alumnat en la pràctica del bàsquet i
aconseguir l’aprenentatge dels valors que s'adquireixen en aquesta activitat esportiva.

L'horari d'aquesta extraescolar és de dimarts i dijous de:
16:30 a 17:30 (alumnes de P5 fins a 6e)
El preu es de 15€ al mes.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BASQUET

15 €/mes

ESCOLA LA CAIXA
Fecha inscripción _________________________
Nombre y apellidos ______________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Población ___________________________ Provincia ______________C.P._________
Teléfono y movil _________________ / ___________________/ _________________
Fecha nacimiento_______________________
D.N.I.____________________________ adjuntar fotocopia
T.S.I ____________________________ adjuntar fotocopia

Autorización bancaria
D./Dª ____________________________________________ con D.N.I_____________
como tutor/a de ______________________________________ autoriza pasar al cobro
los recibos de dicha actividad por los datos facilitados a continuación.

Entidad _______ Agencia _______ D.C. _____Cta.____________________
Los gastos bancarios ocasionados por devolución de un recibo, irán a cargo del titular
de la cuenta. No estar al corriente de pago supondrá la retirada de la ficha por parte del
club hasta su resolución.
Firma del tutor y autorizado,

FORMA DE PAGO: BIMENSUAL ANTICIPADO

RELLENAR INSCRIPCIÓN EN LETRA MAYÚSCULA

Oficinas CB Alisos: C/ Agricultura, 204 telf. 93.278.04.33

EXTRAESCOLAR DE TAEKWONDO
L'activitat de Taekwondo és molt beneficiosa per als
infants ja que a traves de l'art marcial adquireixen valors
fonamentals per la vida diària, com el respecte, la
tolerància, la companyonia i la humilitat...

Des de la tècnica i la destresa d'aquest esport desenvolupem la concentració, l'elasticitat,
l'equilibri i la força, beneficiant en la seguretat i autoestima dels alumnes que la
practiquen.
L’ objectiu principal d'aquesta activitat és iniciar a l'alumnat en la practica de l'art
marcial i aconseguir la coordinació necessària per practicar les diferents tècniques.
D'altra banda volem endinsar a l'alumne a l’aprenentatge dels valors que s'adquireixen
en aquesta activitat esportiva.
Els alumnes aprendran amb d'activitats lúdiques i a través de la observació i realització
de les tècniques i exercicis de concentració, coordinació, força i resistència.
L'horari d'aquesta extraescolar és de dimarts i dijous de:
16:30 a 17:30 (alumnes de P5 fins a 2n)
17:30 a 18:30h (alumnes a partir de 3r)
El preu es de 24€ al mes i el primer mes una quota de club de 10€
S´ofereix la opció de divendres però encara està per especificar.

