Activitats extraescolars
Curs 2019-2020

Balaguer Dance . Balaguer Sports . Balaguer School . Balaguer Chess . Balaguer Music

Balaguer Dance
Balaguer Dance és l’escola de dansa que ofereix aquesta activitat extraescolar, utilitzant les instal·lacions de l’Escola Balaguer, tant a alumnes del centre educatiu com d’altres.
Dansa moderna, jazz, acrobàcia, funky... la dansa ens ajuda a sentir-nos a gust en el nostre propi cos, a
tenir-ne consciència, a saber utilitzar-lo per expressar allò que sentim i imaginem, i també és una manera divertida de fer exercici. A Balaguer Dance comencem a treballar la motricitat, flexibilitat i preacrobàcia, combinat amb treball de ritme i musicalitat, des de ben petits. I a mida que els nostres alumnes
van creixent, es dóna més importància a les coreografies i a la tècnica.
Les classes comencen al setembre i finalitzen al juny amb la celebració d’un festival en què participen
tots els alumnes.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
És una escola oberta a tots els públics, des de P3 a adults.
HORARIS I PREUS:
Modalitat

Alumnes

Dia

Hora

Preu mensual

Dansa Moderna

Infantil

Divendres

17:00-18:00

20€

Dansa Moderna

EP1-EP2-EP3-EP4

Dilluns i dimecres

17:00-18:00

32€

Dansa Moderna

EP5-EP6-ESO

Dimarts i dijous

17:00-18:00

32€

Body dance

Adults

Dimecres

18:00-19:00

20€

Zumba

Adults

Divendres

18:00-19:00

20€

Balaguer Sports
L’ Escola Balaguer ofereix iniciació al futbol com a activitat extraescolar, per oferir una formació bàsica
dels fonaments d’aquesta pràctica esportiva.
Es treballen aspectes físics (per a millorar les capacitats motrius i de coordinació), aspectes tècnics
(controls, passades, conduccions…), tàctics (atac i defensa…) i psicològics (obligacions i deures,
voluntat…).
Tot el treball està basat en el joc, en la diversió i en la competició lúdica.
L’ activitat comença a l’octubre i finalitza a finals de maig.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
HORARI:
L’ activitat es realitzarà:
• Alumnes d’Educació Infantil: dimarts i dijous de 17:00 a 18:15 hores.
• Alumnes d’Educació Primària: dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 hores.
Els partits es juguen els divendres o dissabtes. La pista de joc és a concretar.
PREU:
Preu mensual: 35€
En el moment de fer la inscripció es cobrarà 17,50€ en concepte de l’assegurança obligatòria.

Balaguer School
Escola Balaguer ofereix com a activitat extraescolar l’Anglès, en col·laboració amb Kith, centre formador
d’anglès a les escoles amb més de 30 anys d’experiència.

Les classes són impartides amb dinàmica de conversa, buscant un camí natural en l’aprenentatge de
l’idioma, sense traducció i sense deures per portar a casa per no carregar els estudis dels alumnes.
El professorat és especialitzat i està assessorat i supervisat pel Departament Pedagògic de Kith,
que realitza supervisions periòdiques dels grups per verificar el progrés dels alumnes. Les classes es
complementen amb vídeos, jocs, cançons, etc.
ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
HORARI:
Dimarts i dijous, de 17:00 a 18:15 hores.
PREU:
Matrícula alumnes nous: 45 € / Renovació: 42€
(inclou el material que l’alumne utilitzarà durant el curs, excepte el llibre de text)
Preu mensual: 44,95€ (10 quotes)
Per més informació podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora de Kith:
Ana Gracia (Tel: 671 639 665 / Mail: a.gracia@kith.es).

Balaguer Chess
Després dels bon resultats obtinguts, l’Escola Balaguer ofereix per segon any l’activitat extraescolar
d’escacs. De la mà de Richard Guerrero, mestre de la Federació Catalana d’Escacs des de 1996, els
alumnes podran iniciar-se en la pràctica dels escacs, conèixer els fonaments i les normes.
Està demostrat que la pràctica d’aquesta activitat té molts beneficis pel desenvolupament dels infants
i joves: memòria visual, concentració, reconeixement de patrons i regles, lògica, presa de decisions...
tot de forma divertida!
Les classes comencen a l’octubre.

ACTIVITAT ADREÇADA A:
Alumnes d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria.
HORARI:
L’activitat es realitzarà:
• Alumnes d’Educació Primària: dimarts de 14:00 a 15:00 hores.
• Alumnes d’Educació Secundària: dimarts de 13:00 a 14:00 hores.
PREU:
Preu mensual: 20€
En el cas d’alumnes que es quedin de forma fixa al menjador, el preu de l’activitat serà de 15€ al mes.

Balaguer Music
Escola Balaguer ofereix classes musicals i tallers, en col·laboració amb el Consorci de l’Escola de Música
Sant Vicenç, fundada al 1975, amb una gran experiència en l’ensenyament de música i present en més de
10 municipis del Baix Llobregat.

Assignatura o taller

Alumnes

Preu mensual

Iniciació musical i roda d’instruments

Educació Infantil

26€

Taller instrumental de percussió. Batucada

Educació Primària

28€

La direcció es reserva el dret de modificar horaris en funció del volum d’inscripcions o d’anul·lar els grups que no tinguin un nombre mínim d’alumnes
matriculats.

Les classes comencen a l’octubre i finalitcen a finals de maig.

Si esteu interessats,
és moment de fer les inscripcions!
Podeu demanar més informació i els formularis d’inscripció a Secretaria de l’escola.
Normativa activitats extraescolars:
1. La renovació és automàtica. Els alumnes inscrits en activitats extraescolars durant el curs 2018-2019 queden automàticament
inscrits per la mateixa activitat pel curs 2019-2020. En cas de no estar interessat, s’ha de notificar la baixa a Secretaria abans del
13 de setembre, excepte en el cas de Balaguer Dance que s’ha de notificar abans del 31 d’agost.
2. Les inscripcions es faran per ordre. Si un grup s’omple, s’ obrirà una llista d’espera.
3. Les inscripcions a una activitat són per a tot el curs. En cas de quedar-hi places lliures, aquestes restaran obertes fins a
completar el màxim de les inscripcions.
4. La direcció es reserva el dret de suprimir els grups que no reuneixin les condicions mínimes de nombre d’alumnes matriculats.
5. Un cop iniciat el curs, per donar-se de baixa d’una activitat, s’ha de notificar per escrit a Secretaria, abans de l’inici del mes
següent.

Avinguda del Nord, 8 – 08905 L’Hospitalet
Tel. 93 333 41 16 - 93 611 17 89
jbalagu2@xtec.cat
www.escolabalaguer.cat
www.facebook.com/EscolaBalaguer

