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Activitats esportives
educació infantil

dilluns i dimecres

ESCOLA DE TEATRE - Espai teatral
de 16.15 a 17.15h

FUTBOL SALA - iniciació
1r i 2n de primària

dilluns i dimecres

de 16.15 a 17.15h

FUTBOL benjamí (Futbol 8)
3r i 4t de primària

dimarts i dijous

dilluns i dimecres

dijous de 16.15 a 17.45 h

de 16.15 a 17.15h

TENNIS
educació infantil

dimarts i dijous

de 16.15 a 17.15h

TENNIS
educació primària

dilluns i dimecres

de 16.15 a 17.15h

VOLEIBOL benjamí i aleví
dilluns i dimecres

de 16.15 a 17.15h

dilluns i dimecres

de 16.30 a 17.30h

dilluns i dimecres

de 16.15 a 17.15h

VOLEIBOL infantil

de 16.15 a 17.15h

PATINATGE
a partir de 2n ed.
dimarts i dijous
de 16.15 a 17.15h
infantil
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA/DEPORTIVA
a partir de 4t
ed. infantil

dilluns i dimecres

Alumnes de Primària

de 16.15 a 17.15h

de 16.15 a 17.15h

dimarts i dijous

dijous

BALL MODERN
educació primària

HANDBOL benjamí
educació primària dimarts i dijous

TAEKWONDO
a partir de 4t ed.
infantil
JUDO
a partir de 4t ed.
infantil

educació primària

dimarts de 16.15 a 17.45 h

de 16.30 a 17.30h

1r a 3r ESO

de 16.15 a 17.45h

ESCOLA DE TEATRE - Teatre I i II

de 16,30 a 17,30h

dimarts i dijous

3r a 6è de primària

de 16.15 a 17.15h

BALL MODERN
a partir 4t ed infantil

BÀSQUET
1r i 2n ESO

dimarts (*)

de 16.30 a 18.00h

MINI-BÀSQUET aleví
5è i 6è de primària

educació infantil

Es Liceu ofereix a l’alumnat un programa d’activitats lúdiques
i de reforç d’habilitats i coneixements per complementar
la jornada intensiva del divendres.

ESCOLA DE TEATRE - Teatre III
ESO
dijous

FUTBOL sala
1r i 2n ESO
dilluns i dimecres
ESCOLETA DE BÀSQUET
4t ed. infantil a
dilluns i dimecres
4t de primària

Els divendres horabaixa

Activitats artístiques

FUTBOL SALA - Pre-iniciació

de 16.15 a 17.15h

INSCRIPCIÓ
Emplenar el full d’inscripció que trobareu a
www.esliceu.com i remetre’l als serveis administratius de
l’escola (M José) per correu electrònic (sadmin@esliceu.
com) o per fax 971 794 809 abans del dia 29 de setembre

INFORMACIÓ
Les activitats estan obertes a alumnes/
pares/mares d’altres centres escolars.
Per realitzar una activitat és necessari un mínim
de 10 inscrits
Segons l’activitat, les places són limitades
Les activitats es realitzaran de dia 2 d’octubre
de 2017 a dia 31 de maig de 2018

BALL ESPORTIU DE SALÓ
a partir 5è ed infantil

de 16.30 a 18.00 h

dilluns de 16.15 a 17.45 h

Idiomes
ANGLÈS. Veure programa ESCOLAD’IDIOMES

Els tallers es faran de forma rotativa alternant l’activitat cada
divendres del mes

Horari: de les 15.15 h a les 16.15 h
Alumnes d’Infantil

Guarderia d’horabaixa

Horari: de les 15.15 a les 16.15

Club de gimnàstica artística Es Pla

Altres
LUDOTECA
3r ed. infantil
de dilluns a de 16.15 a 17.45 h
divendres
a 1r de primària
ESCOLA D’HORABAIXA:jocs de taula, lectura i deures
2n a 4t de primària

•Jocs de taula i d’enginy
•Jocs i entreteniments matemàtics
•Eficàcia lectora

de dilluns a
divendres

de 16.15 a 17.45 h

A través d’un conveni de col·laboració entre Es Liceu i el Club
de Gimnàstica Es Pla, podeu participara aquestes activitats:
• Gimnàstica artística i Ballet

Horari: dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17.15 h
Lloc: gimnàs d’Es Liceu

Activitatsde migdia

(en horari de 12.45 a 13.45 h i de 13.45 a 14.45 h)
ESCACS
a partir de 1r de primària

dimarts i dijous

ANGLÈS
Veure programa“ESCOLA D’IDIOMES”

Les activitats van adreçades a infants a partir de 3anys, joves i adults
Per a més informació podeu contactar amb
Cati Rosselló, tel 607 265 655 (Club de Gimnàstica Es Pla)

IOGA I PILATES PER ADULTS
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 19.00 hrs

LLENGUATGE MUSICAL
educació infantil fins 4t de primària

dilluns

ALOHA - Càlcul arimètic
primària

dilluns i dimecres

ROBÒTICA
Robotix I: de 1 r a 3 r de primària
Robotix II: de 4 t a 6 è de primària

divendres de
13.00 a 14.00 h

IOGA PER A INFANTS, novetat!!
a partir de 1r de primària

dilluns i dimecres

REUNIÓ INFORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
I ESCOLA DE TEATRE
ROBÒTICA, dimecres dia 27 de setembre a les 17.30 h a
l’aula de 4t de primària
ESCOLA DE TEATRE, dimecres dia 27 de setembre a les
18.00 h a l’aula de 4t de primària
ALOHA – ACTIVITATS ESPORTIVES I
EXTRAESCOLARS, dimecres dia 27 de setembre a les
18.30 h a l’aula de 4t de primària

COORDINACIÓ
Toni Perelló
coordinador activitats extraescolars
tperello@esliceu.com
696 406 272

Noemí Guerrero
coordinadora Escola de Teatre
nguerrero@esliceu.com

A proposta de les famílies i a través de
l’AMIPA, Es Liceu podrà organitzar altres
activitats que siguin interessants per a
l’alumnat
Alta o baixa d'activitat
Per donar-vos d'alta o baixa haureu d'avisar a serveis
administratius (M José) abans de dia 26 de mes.
Si comunicau la baixa després de dia 26 de mes, haureu de
pagar l'import de tot el mes següent.

PREUS
Activitat de 2 hores/setmana
Activitat de 1 hora/setmana
Espai teatral (educació infantil)
Teatre
Ball Modern/ Ball esportiu de saló
Aloha
Nova matrícula Aloha
Robòtica I i II (inclou material Lego Education)
Futbol 8 (3 h)
El divendres horabaixa – ed infantil
El divendres horabaixa – primàrial
Ludoteca/ Escola d'horabaixa/Aula d'estudi:
Quota mensual
Talonari 10 tiquets
Quota anual inscripció activitat
Quota anual socis AMIPA
Quota anual futbol (inclou equipatge esportiu)
Quota anual futbol socis AMIPA

31,80€/mes
22,75€/mes
31,80€/mes
36,30€/mes
31,80€/mes
56,00€/mes
30,00€/mes
45,00€/mes
37,00€/mes
7,70€/mes
9,40€/mes
34,00€/mes
27,62€/mes
22,10€/any
12,10€/any
27,15€/any
17,15€/any

Si l’alumne fa més de dues activitats facturarem 29,40€
per activitat en lloc de 31,80€
Preu activitat 1 dia/setmana
• Si l'alumne fa una activitat d'un dia (Teatre, Anglès, Ball) i
fa 1 dia d'una activitat extraescolar facturarem per aquesta
activitat 16,00€ en lloc de 22,75€
• Si l'alumne fa 2 activitats extraescolars/esportives 1 dia a
la setmana facturarem 31,80€ les dues

