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GENERAL

DILLUNS

DIMARTS

12:30 A 13:30

LLENGUATGE
MUSICAL
25 €

BATUCADA
(a partir de 1r)
25 €

DIMECRES

INICIACIÓ MUSICAL
1r, 2n
25 €

14:00 A 15:00
LEGO
De 1r a 6è
37 € mensual
(obligatori trimestre)
ANGLES
P3, P4, P5
37 € mensual
(obligatori trimestre)
VOLEIBOL
de 1r a 6è
25 €

FUTBOL SALA
P4 i P5
25 €
FUTBOL SALA
1r i 2n
28 €
FUTBOL SALA
3r i 4t
28 €
FUTBOL SALA
5è i 6è
28 €

16:30 a 18:00

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL
P3, P4 i P5
25 €
(durada classe 45')
finalitza a les 17:30

LEGO
P3, P4 i P5
37 € mensual
(obligatori trimestre)
ANGLES
1r i 2n
37 € mensual
(obligatori trimestre)
ANGLES
3r i 4t
37 € mensual
(obligatori trimestre)
ANGLES
5è i 6è
37 € mensual
(obligatori trimestre)

DIJOUS

DIVENDRES

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL
P3, P4 i P5
25 €

BANDA BONAVISTA
De 10€ a 20€
depenent el nº
d'alumnes

FUTBOL SALA
1r i 2n
28 €

BALL MODERN
de 1r a 6è
25 €

FUTBOL SALA
3r i 4t
28 €
FUTBOL SALA
5è i 6è
28 €
MULTISPORT
P3
25 €

BALL MODERN
P4 i P5
25 €

MULTISPORT
P4 i P5
25 €

TEATRE
de 1r a 6è
25 €

BATUCADA
(a partir de 1r)
25 €
(durada classe 45')
finalitza a les 17:30

PATINATGE INLINE
25 €
INSTRUMENTS (Horari i preus a convenir amb la professora)

NOVACADEMIA - ANGLES I LEGO
Per tal que pogueu acabar de decidir si us interessa l'extraescolar per els vostres fills/es i tenint en compte que tot i ser pagament
mensual, les famílies es comprometen a una permanencia mínima trimestral, es farà una Master Class (Classe de prova) el día 20

de
setembre, oberta a tothom (TOTS ESTEU CONVIDATS) amb un responsable que explicaría als pares el funcionament per tal que
puguin pulir qualsevol dubte que pugui sorgir.

NOVACADEMIA - ANGLES I LEGO
www.novacademia.cat
ANGLES: L'anglès està planificat pel dilluns a infantil, de 16,30 a 18,00 hrs, i els dimecres a primària, mateix horari. Els grups es
faran en funció del nombre d'inscripcions, normalment a infantil se'n fan dos, un de P3 i un de P4 i P5, o com a segona opció, un
de P3 i P4 i un de P5 (segons inscripcions, serán un máxim de 6 alumnes per grup).
I a primària serán a ser possible (segons inscripcions) 3 grups, un per cada cicle, 1r i 2n, 3r i 4t, i 5è i 6è serien les agrupacions
desitjades.
ANGLES: a part del cost mensual se li ha d'afegir un cost inicial i únic de material. Un quadern que te un cost de 18 € per
alumnes d'infantil i un cost de 25 € per alumnes de primària.
LEGO: Pel que fa al lego, els dies són inversos, dilluns de 16,30 a 18,00 hrs a primària, i mateix horari els dimecres per infantil.
Aquí la segmentació ja no és tant important ja que és una activitat multi-tasca on el formador assigna a cada alumne o parella
d'alumnes una tasca dins un projecte global, així per exemple, els més petits dins de primària fan una tasca més senzilla que els
més grans, i lo mateix a infantil.
LEGO: a part del cost mensual se li ha d'afegir un cost inicial i únic de material. Aquest te un cost de 20 € per tots els alumnes,
tant d'infantil com de primaria.

ACTIVITAT
ANGLES
LEGO
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PREU SOCI
37 €
37 €

DESCOMPTE PER 2ª
DESCOMPTE a partir
ACTIVITAT (el
del 2n GERMÀ
descompte s'aplica a
una sola activitat)
5%
10%
5%
10%
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MOU-TE - ESPORTIVES
www.facebook.com/moute.alescola
MULTIESPORT: L’ensenyament es realitzarà d’una manera global practicant els moviments bàsics de diferents esports. A través de la
realització de jocs es proporcionarà aquests elements esportius, juntament amb l’educació de valors i actituds (acceptar les regles dels
jocs, resolució de problemes mitjançant el diàleg,treballar cooperativament amb els companys/es...).D’altra banda,els nens i nenes
desenvoluparan i milloraran les seves habilitats motrius així com les seves capacitats físiques (flexibilitat, resistència, velocitat i força).
L’objectiu és que els nens i nenes adquireixen una base esportiva que podran aplicar en qualsevol esport que vulguin especialitzar-se de
més grans. Totes aquestes activitats multiesport estaran adaptades segons l’edat dels nens i nenes.
Cada trimestre practicaran jocs relacionats amb els següents esports i activitats esportives: bàsquet, handbol, hoquei, atletisme, futbol,
raquetes, gimnàstica i voleibol.
FUTBOL SALA: S'iniciarà als nens i nenes a la pràctica d'aquest esport d'equip. El futbol sala ens permet transfetre tots aquells valors
referents a l'esperit de grup. Amb els grups de primària es té previst realitzar alguns partits amistosos amb nens i nenes d'altres escoles
com activitat formativa i no competitiva.
BALL MODERN: S'iniciarà als nens i nenes a la pràctica d'aquesta activitat física on els nens i nenes podenr desenvolupar la seva
imaginació i ritme mitjançant coreografies i balls divertisíssims amb músiques "marxoses" tot desenvolupant les seves habilitats
PATINATGE INLINE: S'iniciarà als nens i nenes a la pràctica d'aquest esport, les classes es basen en multitud d'exercicis que combinen
joc i aprenentatge, practicant el patinatge eslàlom, velocitat, descens, etc,..
VOLEIBOL: Aquesta activitat esta pensada per nens a partir de 1r, s'iniciarà als nens a la pràctica d'aquest esport en equip. El Voleibol
ens permet transmetre tots aquells valors referents a l'esperit de grup. Es mirarà de fer un partit contra algún altre equip.
TEATRE: En l’activitat de teatre desenvoluparem tècniques de relaxació, interpretació i expressió corporal i gestual. Tot jugant,
treballarem l’humor, el drama i la improvisació com a mitjans d’interpretació. Crearem un espectacle de final de curs que englobarà
tots els aspectes treballats i que representarem a les famílies i altres membres de la comunitat educativa. Estudiarem la possibilitat de
fer o col·laborar en alguna obra de teatre conjuntament amb el grup de pares de l’escola que fa teatre.
PARTITS FUTBOL SALA: Per tal de poder posar en practica els coneixements dels jugadors d’aquest esport, farem un seguit de partits
durant el curs contra altres equips. Els jugadors de 1er,2on,3er,4rt,5e i 6e tindran la possibilitat si volen, en cap cas obligatori de
participar a la lliga del consell esportiu de Sabadell. Per poder compatir al consell esportiu de Sabadell, es necessari pagar les fitxes i
arbitratges aquest import anirà apart de la quota mensual per fer l’activitat. És farà un reunió amb tots els pares que vulguin apuntar-se
al consell esportiu de Sabadell per tal de comentar el preu i com fer el pagament.
Els jugadors de P4 i P5 i els jugadors que no s’apuntin al consell esportiu de Sabadell, farem també alguns partits durant el curs. En
aquest cas es comunicarà els jugadors el dia del partit, aquests partits no tindran cap cost pels jugadors.
FESTES: Dos cops l'any abans de les festes de Nadal i abans d'acabar el curs es farà un espectacle on els pares podran gaudir del que
han après els seus fill/es durant el curs .
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ACTIVITAT

PREU SOCI

MULTIESPORT P3
MULTIESPORT P4, P5
VOLEIBOL
FUTBOL SALA P4, P5
FUTBOL SALA 1r a 6e
(dimarts i dijous)
PATINATGE INLINE
BALL MODERN
TEATRE

25 €
25 €
25 €
25 €

DESCOMPTE PER 2ª
DESCOMPTE a partir
ACTIVITAT (el
del 2n GERMÀ
descompte s'aplica a
una sola activitat)
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%

28 €

5%

10%

25 €
25 €
25 €

5%
5%
5%

10%
10%
10%
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TAM academia@tam-music.net - MUSICA
Tam Music neix com escola després de mès de 15 anys d’experiència pedagògica i dins l’àmbit de la docència musical. Tam Music es una
escola des de la qual no tan sols ensenyem a tocar un instrument, sinó que fem arribar als nostres alumnes el respecte i l'amor per la
música.
Al Tam prima el respecte i l’educació. Basant-nos en aquests principis, el que volem transmetre als nostres alumnes son tan
ensenyaments musicals com socials. La nostra metodologia esta basada en l’estudi dels instruments com a tals i en l’estudi del
llenguatge musical, com a teoria bàsica i fonamental aplicada al desenvolupament dels diferents instruments.
Amés de la pràctica individual d’instruments, ampliem les capacitats de cada músic amb un treball en grup, on, juntament amb d’altres
instrumentistes, puguin gaudir de la pràctica instrumental en grup, conjunt instrumental, orquestra de guitarres, coral, etc…
Arribar a gaudir de la pràctica d’un instrument, poder expressar-se a través d’ell i poder-ho compartir, es el nostre objectiu principal.
La música ens obre les portes al mon de la creativitat, expressivitat i ens ajuda a coneix-se’ns millor a nosaltres i al mon que ens envolta.
Tam Music, que la música continuï…

TAM academia@tam-music.net
INICIACIÓ MUSICAL: L'iniciació musical son els cursos que segueixen la sensibilització, i on els alumnes continuen desenvolupant la
sensibilitat musical alhora que aprenen les bases teòriques per poer tocar un instrument. A l'iniciació musical s'endinsa a l'alumne a
l'escriptura i lectura musical, melódica i rítmica, així com el desenvolupament auditiu, reconèixer els diferents instruments, el
seguiment del tempos, l'assimilació i aprenentatge dels diferents tipus de claus. Aquesta matèria és primordial per poder avançar amb
agilitat i fer una bona pràctica de l'instrument escollit i gaudir-ne. L'iniciació musical, no és una matèria "obligatoria" però creiem que és
molt recomanable per a tots els alumnes (hagin fet o no sensibilització) que volen tocar un instrument.
Aspectes que es treballen: -producció del so del propi instrucment i de la veu - desenvolupar l'oïda per treballar l'afinació - coordinació
e independència de moviments - ampliar la simbologia del llenguatge de la música com del propi instrument - donar eïnes per poder
reconèixer i executar nous ritmes i mètriques - treballar la memòria com a eina musical amb consciència pedagògica - fomentar la
creativitat i l'imporvisació amb els coneixemtns adquirits.
A cada curs es treballa un dossier, fet per nosaltres, amb diferents fitxes i exercicis relacionats amb tot el temari que treballem.
Adreçat a: 1º - 2ª (6-7 anys)
Horari: dimarts de 14:00 a 15:00
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: La sensibilització musical ens permet desenvolupar tant emocional com artísticament als infants. Des de
ben petits, la música ens ajuda a créixer, utilitzant tots els nostres sentits, ja que són el medi d'accés i comunicació amb el món que ens
envolta. A les classes de sensibilització musical, potenciem aquests sentits així com descobrim i desenvolupem aspectes molt
importants en la formació artistico-musical i personal de l'infant.
Aquest desenvolupament dels sentits millora la capacitat d'aprenentatge, comunicació, expressió i intel.lingència emocional en tots els
àmbits de la vida.
Aspectes que es treballen: -la veu -l'oïda -el cos -el ritme -la psicomotricitat -l'expressió corporal
-el coneixement dels diferents instruments. (*tast d'instruments a p5)
*Durant l'últim curs de sensibilització musical, es fa un tast dels instruments mes destacats per a que els alumnes tinguin coneixement
del funcionament de cada un d'ells per poder fer una bona tria i decidir amb un bon criteri el possible instrument mes adient per a cada
alumne.)
Adreçat a: p3, p4, p5 Durada: 1h setmanal
Horari: dijous de 14:00 a 15:00 / dimarts 16:30 a 17:30 (15' minuts berenar + 45' classe)
INSTRUMENT: La pràctica d'un instrument musical, ens permet desenvolupar-nos tan artística com emocionalment. Ens dona eines per
poder expressar els nostres sentiments i sensacions. Ens facilita i amplia la capacitat d'assimilació i parenentatge en molts àmbits de la
vida. Ens permet sentir i experimentar emocions creades per un mateix. Ens ajuda a desenvolupar la paciència, la constància i l'atenció.
... gaudir de la pràctica d'un isntrument ens encén l'espurna per entendre's a un mateix i així poder-se expressar...'
Adreçat a: a partir de 1r curs (6 anys)
Durada de les classes: 30, 45 i 60 minuts *(30' primer i segon, 45' tercer i quart, 60' cinquè i sisè)
*(la durada de les classes osn les mes adients am l'edat, tot i que depenent de l'alumne poden haver-hi modificacions)
Instruments que s'ofereixen: Piano (clàssic i modern) / Trompeta, Trompa, Bombardí / Guitarra (clàssica i elèctrica) / Bateria / Violí,
violoncel
*Les classes d'instrument col·lectives s'imparteixen amb dos o tres alumnes alhora.
BATUCA: Aquesta nova activitat que es proposa es un grup de batucada on es tocaran i es construirà el seu propi instrument.
Una batucada es un grup de percussió amb diferents instruments depenent del so: caixes, shakers, repeniques, goliats etc...
Aspectes que es treballen: -coordinació rítimica - coordinació de moviment - independència corporal - seguiment del tempo desenvolupar la memòria musical - fomentar la creativitat i la improvisació - treball en grup - construcció d'instruments - conèixer i
reconèixer diferents instruments de percussió.
*També aprendrem a a confeccionar els nostres instruments musicals!!
Adreçat a: a partir de 1r curs (6 anys)
Durada de les classes : 45 minuts
Horari: dimarts de 12:30 a 13:30 / dijous 16:30 a 17:30 (15' minuts berenar + 45' classe)
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ACTIVITAT

PREU SOCI

INICIACIÓ MUSICAL
BANDA BONAVISTA
BATUCADA
SENSIBILITZACIÓ
INSTRUMENT IND. 30
MIN.
INSTRUMENT IND. 45
MIN.

25 €
23 €
25 €
25 €

DESCOMPTE PER 2ª
DESCOMPTE a partir
ACTIVITAT (el
del 2n GERMÀ
descompte s'aplica a
una sola activitat)
5%
10%
5%
10%
5%
10%
5%
10%

40 €

5%

10%

57 €

5%

10%
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ACTIVITAT
INSTRUMENT IND. 60
MIN.
INSTRUMENT EN
GRUP 30 MIN.
INSTRUMENT EN
GRUP 45 MIN.
INSTRUMENT EN
GRUP. 60 MIN.
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PREU SOCI

DESCOMPTE PER 2ª
DESCOMPTE a partir
ACTIVITAT (el
del 2n GERMÀ
descompte s'aplica a
una sola activitat)

75 €

5%

10%

30 €

5%

10%

47 €

5%

10%

64 €

5%

10%

Totes les activitats tenen un 20% de recàrrec per les famílies que no tinguin la quota de l’AMPA pagada (NO SÓN SOCIS).
- Descompte del 10% en la quota d'una de les activitats si es fa mes d'una activitat.
- Descompte del 5% en segon germà, que es convertirà en 10% si aquest segon germà fa mes d'una activitat.
– Només les activitats esportives començaran el dia 13 de setembre excepte P3 que ho faran a partir del 2 d’octubre.
– Les altres activitats, i depenent del nombre d’inscripcions, ho faran el 2 d’octubre.
- Els instruments es podran començar a les hores convingudes desde el 13 de setembre.
– Es cobrarà mensualment el dia 10 de cada mes. El preu dependrà de les activitats que es realitzin.
- En el moment de la inscripció s'haurà de fer efectiu el primer mes per abançat. El mes d'Octubre.
(*les activitats que comencin el dia 13 de setembre es farà efectiu 1/2 mes de setembre*)

INSCRIPCIONS OBERTES
Escola Bonavista - 93 714 41 95 (matins)
Recordem a les famílies que hi ha extraescolars que comencen el dia 13/09, i per poder assegurar
que l'activitat es porti a terme la matricula d'aquestes activitats, haurà de realitzar-se abans de l'inici
de l'activitat.
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