
INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
  

Per aquest curs 2012-2013 l’ajuntament us proposa les següents activitats 

extraescolars:  

 

DEURES:  

L’activitat extraescolar de deures es durà a terme a les aules de l’escola 

Vilademany i es podran apuntar tots els nens i nenes de l’escola i/o 

d’Aiguaviva.  

El preu de l’activitat és de 25,00€/mes i tindrà la durada del curs escolar. El 

preu d’una sessió puntual serà de 4,00€ i s’haurà de pagar a les oficines de 

l’ajuntament.  

L’activitat estarà supervisada per monitors qualificats de l’empresa Espais 

de Lleure. Caldrà que els usuaris de l’activitat estiguin disposats a participar 

a l’activitat de deures. Es recomana a qui no vulgui fer l’activitat pròpiament 

dita que s’abstingui d’apuntar-se per  no molestar els companys.    

 

ANGLÈS:  

L’activitat extraescolar d’anglès es durà a terme a les aules de l’escola 

Vilademany i es podran apuntar tots els nens i nenes de l’escola.  

El preu de l’activitat és de 50,00€/mes i 45,00€ de matricula. El llibres de 

text que s’utilitzin durant el curs també són a càrrec dels participants.  

El curs s’iniciarà el 25 de setembre al 6 de juny i les classes tindran una 

durada d’una hora (16:35h a 17:35h),els dimarts i els dijous.  

L’activitat la duran a terme professors qualificats de l’acadèmia d’anglès 

INTERLINGUA.  

Les classes es dividiran per grups segons si els alumnes són d’educació 

infantil, cicle inicial i cicle mitjà.  

Si desitjeu informació més detallada del funcionament de les classes i del 

mètode utilitzat per l’acadèmia podeu posar-vos en contacte amb 

Interlingua (inter-lingua@terra.es   972426404)  

 

 

 



 

HIP-HOP:  

L’activitat extraescolar de HIP-HOP es realitzarà al centre polivalent. Les 

classes són a càrrec de Jéssica Cuenca i es dividiran en dos grups segons 

les edats (grup 1 de 7 a 9 i grup 2 a partir de 10). Tot i així la professora 

pot fer els canvis que cregui oportuns segons el coneixement de la matèria 

per part de l’alumne. El número d’alumnes per grup és limitat, i el preu és 

de 18,00€/ mes. Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva(*) hauran de pagar 

un suplement de 5,00€ mensuals per inscriure’s.  

Les despeses de vestuari i altre material necessari serà a càrrec dels 

participants.  

El curs s’iniciarà l’1 d’octubre i finalitzarà el 30 de juny.  

 

TEATRE:  

L’activitat extraescolar de TEATRE INFANTIL es realitzarà al centre 

polivalent. Les classes són a càrrec de Romina Yanes i inicialment hi haurà 

un sol grup, tot i que si el número d’inscrits i les edats d’aquests són molt 

diverses, i la professora ho creu oportú, se’n podran fer dos.  

El preu de l’activitat serà de 25,00€/mes. El curs s’iniciarà l’1 d’octubre i 

finalitzarà el 30 de juny.  

Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva(*) hauran de pagar un suplement de 

5,00€ mensuals per inscriure’s.  

 

 TALLER D’ART:  

Taller per a infants d’edats compreses entre 4 i 8 anys. Un espai on el nen 

podrà despertar la seva percepció sensible i desenvolupar la seva creativitat 

dibuixant, pintant, modelant,...treballant l’ús de materials naturals, paper, 

llana, cera, roba, ...a l’igual que el joc lliure per tal d’estimular l’impuls 

creatiu del nen.  

Les activitats que es desenvoluparan tindran un sentit pedagògic vinculat a 

la cultura i a la natura, per això moltes d’elles s’articularan  al voltant d’un 

conte o historia i sempre en el context de l’estació o època de l’any en que 

ens trobem.  



 

 

 

L’activitat es realitzarà els dimecres al centre polivalent i el preu del taller 

serà de 18,00€/mes i una matricula de 20,00€ per material.  

El curs s’iniciarà el 3 d’octubre. 

Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva(*) hauran de pagar un suplement de 

5,00€ mensuals per inscriure’s.  

  

Cal dir que les activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi el número 

d’inscrits suficient que garanteixi el bon funcionament de l’activitat.  

Si esteu interessats en alguna de les activitats o totes podeu omplir la 

butlleta que trobareu al web www.aiguaviva.info o a les oficines de 

l’Ajuntament d’Aiguaviva. 

Els rebuts de les activitats es cobraran via domiciliació bancària, per la qual 

cosa és molt important anotar el número de compte corrent a l’hora de fer 

la inscripció. A tots els rebuts retornats se’ls afegirà un recàrrec per l’import 

de les despeses bancàries que hagi repercutit aquella devolució.  

Quan es produeixi una baixa de l’activitat caldrà que l’alumne ho comuniqui 

per escrit a les oficines de l’ajuntament. Dita baixa causarà efecte a partir 

del mes següent del dia d’entrada a les oficines.  

 

(*) S’entén que un alumne es d’Aiguaviva si ell o un dels seus progenitors estigui 

empadronat a Aiguaviva 

 


