Oferta de Serveis i activitats Extraescolars de l’AFA - Curs 2018/2019 - Escola 9d4t
QUÈ ÉS L’AFA?

QUOTA I MATRÍCULES

És l’associació de famílies d’alumnes de l’escola 9d4t. Un dels seus objectius és oferir
a les famílies serveis i activitats extraescolars.

Per fer qualsevol servei o activitat de l’Afa cal que la família sigui sòcia. Es passarà
el càrrec a través de domiciliació bancària amb el cost de la quota de família sòcia
(15€ per unitat familiar). El cost per a les noves famílies és 45€ ja que cal sumar 30€
com a quota d’alta (30 + 15 = 45€).
Es domiciliaran també les següents matrícules segons el nº d’activitats per infant:

Més informació al web: www.afanoudequart.cat

CONDICIONS
Si les activitats no arriben al mínim indicat, l’empresa o persona professional que
l’organitza tindrà el dret d’anul·lar-la.
L’Afa no ofereix activitats organitzades pels clubs esportius. Tanmateix, al final del
document es faciliten les dades de contacte de cada club/associació de Quart.

PREINSCRIPCIONS
El període de les preinscripcions serà del 14 al 21 de setembre.
Excepcions: - L’Esplai especial Setembre: del 5 al 7/09 per inici el dia 12/09.
- Bon Dia: del 5 al 7 de setembre per inici el dia 12/09.
(es mantindran inscripcions obertes durant tot el curs).
- Piscina: del 5 al 7 de setembre.

1a activitat 10€
2a activitat  8€

3a activitat  6€
A partir de la 4a activitat  4€

Per exemple: si es fan 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€ (per cada nen/a)
Excepcions: Bon Dia i l’Esplai especial Setembre (sense matrícula).

SHOWROOM D’EXTRAESCOLARS
El dia 14/09 (1er dia d’inici de preinscripcions) de 16.50 a 17.30h. a
l’escola, hi haurà les empreses/professionals de cada extraescolar
per explicar l’activitat i resoldre dubtes.
S’ampliarà aquesta informació a principi de curs.

INSCRIPCIONS

SELECCIÓ DELS GRUPS

Un cop acabat el període de preinscripcions es procedirà a la formació dels grups de
les activitats. Un cop confirmats els grups, l’empresa o persona professional de cada
activitat es posarà en contacte amb les famílies per a la inscripció definitiva.

En el cas que la demanda sobrepassi l’oferta de places i no hi hagi possibilitat
d’ampliar grups, s’indica a cada activitat com es farà aquesta selecció segons:

NORMATIVA

Criteri B: es prioritzarà els que hagin fet l’activitat el curs anterior i amb la resta es
farà sorteig fins arribar al màxim permès i respectant l’ordre a la llista d’espera.

Criteri A : es farà un sorteig.

Podeu trobar la normativa de funcionament de les extraescolars (altes, baixes, etc.)
-excepte PISCINA- a: www.afanoudequart.cat/normativa/

INICI i FINAL D’ACTIVITATS
L’inici serà la 1a setmana d’octubre i el final la última setmana de maig.

DUBTES i/o SUGGERIMENTS
extraescolars@afanoudequart.cat
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SERVEIS
Servei BON DIA
Empresa: NEXXE
Periodicitat: servei diari
Destinat: a totes les edats

Des del 1er dia!
Amb inscripcions obertes
des del 5 de setembre a:
www.afanoudequart.cat/
bon-dia/

Durada: tot el curs
del 12 de setembre del 2018 al 21 de juny del 2019
Horari: de 7.45h a 9.00h
Preu: 2€ per dia d’utilització amb un màxim de 24€ al mes.
Lloc: escola (aula menjador)
Contacte responsable: BEGO – 690176387 (nou telèfon)
Normativa: per fer ús del servei cal inscripció al web de l’AFA.

Servei CANGUR
Destinat a tenir guarda dels infants quan hi ha alguna activitat
com reunions de curs, assemblees de l’AFA, xerrades, etc.
Empresa: NEXXE
Periodicitat: a demanda

Destinat: a totes les edats
Horari: a determinar segons activitat
Preu: GRATUÏT (l’AFA assumeix el cost).
Lloc: escola
Normativa: al document Normativa de funcionament (fer click)
Per fer ús del servei cal inscripció al web de l’AFA.
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DILLUNS

DIMARTS

De P3 a 1er
DIMECRES

Ioga
13:45-14:45

Créixer emocions
13:45-14:45

Anglès FUN
13:45-14:45

Créixer emocions
13:45-14:45

L’ESPLAI del
DIMECRES
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIJOUS
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIVENDRES
16.30-18.00

Educadansa
13:45-14:45
L’ESPLAI del
DILLUNS
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIMARTS
16.30-18.00

Robòtica
(1er)
16.30-18.00

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Anglès KIDS 1
16:30-17:40
Karate
(1er)
16:30-18:00

Karate
(1er)
16:30-18:00

DILLUNS

**SEP= Suport Escolar Personalitzat

DIMARTS

De 2on a 6è
DIMECRES

SEP**

*Per les activitats del migdia cal quedar-se a dinar

MIGDIA*

TARDA

Anglès FUN
13:45-14:45

DIVENDRES

SEP (1er) **

Ioga
12:30-13:30

Anglès ROLE-PLAY
12:30-13:30

DIJOUS

DIVENDRES

SEP**
Créixer emocions
12:30-13:30

Anglès ROLE-PLAY
12:30-13:30

Mecanografia
(4rt a 6è)
12:30-13:30
L’ESPLAI del
DILLUNS
16.30-18.00

TARDA

MIGDIA*

SEP (1er)**

DIJOUS

Créixer emocions
12:30-13:30
Modern Jazz
12:30-13:30

L’ESPLAI del
DIMARTS
16.30-18.00

Robòtica
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIMECRES
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIJOUS
16.30-18.00

L’ESPLAI del
DIVENDRES
16.30-18.00

Anglès KIDS 2 i 3
16:30-17:40
Karate
16:30-18:00

Karate
16:30-18:00
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L’ESPLAI de l’AFA

QUÈ: Espai on l’infant gaudirà cada dia d’una activitat amena

DESTINAT A: de P3 a 6è

per la seva edat i on, a més, l’alumnat que ho requereixi podrà

PERIODICITAT: Cada tarda de 16.30 a 18h (1,5 hores)*

realitzar les seves tasques i propostes escolars.

DURADA: - Esplai Especial Setembre: del 12 al 28 de setembre del 2018.

QUI: NEXXE

- Esplai: de l’1 d’octubre del 2018 al 21 de juny del 2019 (la resta del curs).
PREUS:
Esporàdics: 7 €/dia
Fixos*:
1 dia/setmana  5,6 €/dia
2 dies/setmana  5,4 €/dia (3,6% dte.)
3 dies/setmana  5,2 €/dia (7,1% dte.)
4 dies/setmana  5 €/dia (10,7% dte.)

COM:
- Per alumnes de P3 a 6è: es dissenyarà un programa

Des del 1er dia!

d’activitats trimestral per realitzar diferents tallers:

Durant el mes de setembre hi haurà
CADA DIA l’Esplai especial Setembre
amb inscripcions del 5 al 7/09 a:

manualitats, jocs d’estratègia, expressió corporal i teatre,
taller d’imaginació i contes i jocs tradicionals i del món.
- Per alumnes de 3r a 6è: si es requereix, es presenta com un

http://www.afanoudequart.cat/lesplai
-de-lafa/

5 dies/setmana  4,8 €/dia (14,2 % dte.)

espai de reforç de propostes i/o tasques escolars, seguint les
directrius de l’escola.

*Els preus fixos són quan s’assisteix sempre el mateix dia /dies cada setmana
(exemple: tots els dilluns i dimecres del mes)
LLOC: Escola
CONTACTE RESPONSABLE: LAIA – 690176387 (nou telèfon)
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Es faran grups en funció de les edats i del número de mainada assistent. L’opció de dies esporàdics durant el curs serà possible només en cas que hi hagi 5 infants
fixos inscrits aquell dia de la setmana. Un cop finalitzades les preinscripcions s’informarà a les famílies dels dies de la setmana que hi haurà Esplai.
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MODERN JAZZ
DESTINAT A: de 2on a 6è

QUÈ: Iniciació a la Dansa Modern Jazz. La dansa Moderna té el seu
origen en les danses negres del segle XIX i abarca des de passos del estil
jazz més pur dels anys 40/50, a l'estil líric o Broadway, claqué,.... fins
alguns passos de la tècnica contemporània.

PERIODICITAT: divendres de 12:30h a 13:30h
DURADA: del 5 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019
PREU: 25€/mensuals

QUI: ESCOLA GIRONA EN DANSA

LLOC: Escola

COM: Es treballarà la tècnica, la concentració, la flexibilitat, els passos
bàsics, coreografies de diferents estils de modern jazz,... tot dins un
ambient dinàmic i divertit o la música no deixarà de sonar i els peus no
pararan de ballar!!!!

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Mínim 6 i màxim 12 nens/es per grup.
www.facebook.com/gironaendansa/
Instagram: escolagironaendansa

EDUCADANSA
DESTINAT A: de P3 a 1er
PERIODICITAT: dimarts de 13:45h a 14:45h
DURADA: de l’1 d’octubre de 2018 a 27 de maig de 2019
PREU: 18€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.educadansa.com
Mínim 8 i màxim 12 nens/es per grup.
Selecció tipus A.

QUÈ: És un projecte que es presenta a diferents escoles i pretén fomentar hàbits posturals
positius, tenint consciència del propi cos i les seves possibilitats. Per fer-ho, res millor que la dansa
per potenciar el moviment del cos, la creativitat, la comunicació, la percepció, l’empatia i, en
definitiva, el benestar psíquic i físic. Es pretén oferir a totes les escoles un projecte pedagògic
dinàmic, especialitzat i creat per als infants, per tal que tinguin accés a un nou coneixement: la
dansa, entesa en el seu sentit més ampli. La dansa, tant l’educativa com la creativa, hauria de tenir
un lloc evident i indiscutible en els projectes educatius. “El nen té dret a la dansa”.
QUI: Educadansa
COM: A infantil (P3, P4 i P5) es farà una dansa més creativa, partint del moviment orgànic i natural
de l’infant, on el propi nen/a buscarà la manera de moure’s, expressar-se i projectar els seus
sentiments. A P5 i primària serà una dansa moderna, on es treballa en grup, de forma cohesionada
i variada, ja que parlem d’estils com el Hip Hop, el Modern Jazz i el Funky. Amb una ment més,
oberta, tot es pot fusionar per aconseguir més coneixements des de diferents estils o disciplines.
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IOGA
de P3 a 1er: dilluns de 13.45h a 14.45h

QUÈ: El ioga i la creativitat ajuden al nen/a a desenvolupar la flexibilitat física, mental i
emocional. L’orienten d’una manera integradora en el seu creixement, ajudant-lo a desplegar
les seves potencialitats i recursos naturals. La pràctica del ioga amb els nens ens demostra que
les energies desordenades poden afrontar-se i utilitzar-se d’una manera creativa.

de 2on a 6è: dilluns de 12.30 a 13.30h

QUI: ANNA SÁNCHEZ

DESTINAT A: totes les edats
PERIODICITAT:

DURADA: de l’1 d’octubre de 2018 a 27 de maig de 2019
PREU: 23 €/mes
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Facebook “Espai terapèutic Anna”
Mínim 9, màxim 12 nens/es. Selecció tipus A.

COM: A través de jocs de ioga, de la dansa creativa com a disciplina pràctica d’expressió per
conèixer-se a si mateixos; els permet interactuar amb els altres des del seu univers propi i
personal, sense por. Es busca encoratjar a cada nen/a perquè sigui ell, ella mateixa. Permetre
que la seva pròpia saviesa interior surti a la llum en un ambient divertit i d’acceptació a través
dels contes, històries, mites per potenciar l'autoconeixement, el respecte i la creativitat i
també pel desenvolupament de senzilles pràctiques de ioga, asanas, mudras, el poder creatiu
dels mandales, respiracions i relaxacions, jocs de concentració, de visualització i convivència.
Jugar amb els 5 sentits, treballar la veu, la mirada, la presència i l'estat interior.

CREIXENT AMB EMOCIONS
PERIODICITAT:

QUÈ: L’activitat es basa en crear un espai on el nen pugui aprendre de les seves
emocions i sensacions i pugui desenvolupar-se emocionalment. Es treballaran pors,
angoixes, ira, el dol, la ràbia, la gelosia, la timidesa, la impotència, la respiració, la
concentració, la fantasia, la creativitat, la il·lusió, la màgia.

dimecres o divendres

QUI: CAROL BARDERA

Primària: De 12:30h a 13:30h

COM: Tot això es farà utilitzant tècniques com la musicoteràpia, ioga, artteràpia,
teatrelització, riureteràpia, aromateràpia, reflexologia podal, meditació, cromoteràpia
i control de la respiració.

DESTINAT A: totes les edats

Infantil: De 13:45h a 14:45h
DURADA: del 3 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019
PREU: 23€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.carolbardera.com

Els nens i nenes aprendran de les diferents tècniques a gestionar les emocions i
d’aquesta manera prendran consciència del seu estat anímic i també com trobar les
eines necessàries per potenciar tot el positiu i com alliberar, acceptar i controlar les
emocions més nocives, per així tenir un bon control emocional i trobar el seu propi
equilibri intern.

Mínim 5, màxim 12 nens/es. Selecció tipus B.
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KARATE
DESTINAT A: de 1er a 6è
PERIODICITAT: dimarts i/o dijous de 16.30 a 18h.
DURADA: del 2 d’octubre de 2018 a 30 de maig de 2019
PREU: 23 €/mes per 1 dia, 43€/mes per 2 dies
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Facebook “Fudoshin Dojo Shito Ryu Girona”
Mínim 8, màxim 12 nens/es

QUÈ: Fudoshin Dojo és un club reconegut per la Federació Catalana de Karate amb
més de 15 anys a Girona impartint classes de Karate tradicional. Membre de
l’associació Shito-Ryu Catalunya i l’associació Shito-Kai Internacional.
QUI: FUDOSHIN DOJO CLUB. Sensei Javier Manzano, 3er Dan Shito-Ryu i professor
Shito-Ryu.
COM: el Karate NO aporta violència y agressivitat ja que és un art japonès, essent
els seus principis fonamentals la cordialitat, el respecte i l’ètica. Com a esport és
extraordinàriament complet aportant elasticitat, flexibilitat, fluïdesa de
moviments, coordinació d’extremitats superiors i inferiors i equilibri físic i mental.
El lema del club és: “Respecte i humilitat”

Selecció tipus B

ROBÒTICA
DESTINAT A:

QUÈ: Robòtica educativa i programació

Nivell 1: de 1er i 2on

QUI: INNOVA’T EDUCACIÓ, amb seu a Girona, som una empresa de serveis educatius
especialitzats en la integració de les noves tecnologies i la creativitat en l'àmbit educatiu.

Nivell 2: de 3er a 6è
PERIODICITAT: dilluns de 16.30 a 18h.
DURADA: de l’1 d’octubre de 2018 a 27 de maig de 2019
PREU: 30€/mes
LLOC : Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
http://www.innovateducacio.com

COM: Les activitats estan classificades en tres nivells: infantil, primer i segon cicle de
primària, perquè cadascuna d'aquestes etapes requereix de dinàmiques diferenciades ja
que cadascun dels nivells se li pressuposa un nivell maduratiu de l'infant diferent. Tot i
així, les dinàmiques es caracteritzen per la resolució de reptes reals mitjançant les eines
tecnològiques que es posen a l'abast dels participants/es amb les quals podran resoldre
reptes ambientats en ciutats ecològiques, agafar mostres del planeta Mart per dur-les a
analitzar a la Terra o començar a experimentar amb la realitat virtual. Totes aquestes
activitats es desenvolupen de forma cooperativa, en grups de treball de màxim quatre
participants i sota la supervisió i guiatge de l'educador/a de robòtica.

Mínim 10 nens/es, Màxim 12. Selecció tipus B
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ANGLÈS - FUN
(DIVERSIÓ)
DESTINAT A: de P3 a 1er
PERIODICITAT: dimarts o dijous de 13.45h a 14.45h
DURADA: del 2 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019
PREU: 22€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Mínim 6 nens/es.

QUÈ: Anglès FUN és una activitat on els més petits i petites podran experimentar ,
aprendre i explorar a través de divertides activitats 100% en anglès.
QUI: PETIT LONDON
COM: A les sessions es treballarà:
- Let’s tell a story (expliquem un conte): part dedicada a la literatura de diferents
parts del món. Els infants podran practicar activament durant les sessions.
- Role Play (jocs de rol-teatre): on adquiriran nou vocabulari i noves estructures
gramaticals a través de petites obres de teatre i diàlegs. D’aquesta manera
aprendran vocabulari i gramàtica de manera més contextualitzada.
- Arts ans crafts (Tallers): exploraran la seva creativitat fent servir diversos materials
per crear les seves pròpies manualitats
- Songs (cançons): milloraran la seva pronunciació mitjançant les sessions de karaoke
cantant cançons conegudes alhora que amplien el seu vocabulari.

Facebook “Petit London”

ANGLÈS - ROLE PLAY
(JOCS DE ROL-TEATRE)

DURADA: del 2 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019

QUÈ: L’activitat és una oportunitat perquè els nens i nenes aprenguin anglès a través
de jocs interactius, activitats creatives i recrear situacions quotidianes (role
play). S’utilitza una combinació de mètodes perquè es familiaritzin amb les
característiques del llenguatge i TPR (Total Physical Response) per realitzar
connexions a través d'activitats. Es reforça l'aprenentatge amb la participació i
interacció. D'aquesta manera el nen/a creix en confiança a mesura que comencen a
entendre i respondre correctament en immersió total.

PREU: 22€/mensuals

QUI: PETIT LONDON

LLOC: Escola

COM: D’aquesta manera tots participen, els resultats són immediats i equivocar-se
no és greu, se’ls planteja sempre un repte constant. El fet d’aprendre jugant fomenta
les habilitats socials i estimula la interacció positiva amb els altres, també activa la
part del cervell responsable de la raó, el judici, el llenguatge i la memòria.

DESTINAT A: de 2on a 6è
PERIODICITAT: dimarts o dijous de 12.30h a 13.30h

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
Mínim 6 nens/es.
Facebook “Petit London”
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ANGLÈS - KIDS
QUÈ: Si donem a la mainada la possibilitat d’escoltar l’anglès en edats primerenques, els
ajudem a que en un futur tinguin més facilitat per aprendre i expressar-se en anglès.
QUI: PETIT LONDON
DESTINAT A: totes les edats
Es faran els grups 1, 2 i 3 en funció de les edats i nivell.
PERIODICITAT: dijous de 16:30h a 17:40h
DURADA: del 4 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019

PREU: 22€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Facebook “Petit London”

COM: Sabem que en aquestes edats el que més els interessa a la mainada és jugar. A través
del joc i de les cançons adquireixen un aprenentatge de forma lúdica i sense esforç. Així doncs,
observant les característiques dels nens i nenes, a Petit London juguem, cantem i parlem
només en anglès.
Per poder dur a terme això, tenim una sèrie de material que ens assegura l’èxit: “Flashcards”
(unes targetes) amb diferents situacions per fer expressió oral. Moltes flashcards amb imatges
per ampliar vocabulari, jocs simbòlics, senzills contes en anglès per llegir i escoltar, titelles...i
anem ampliant amb tot tipus de material que trobem interessant per captar l’interès dels nens
i de les nenes.

Mínim 6 nens/es.

MECANOGRAFIA
DESTINAT A: de 4rt a 6è

QUÈ: Actualment l’ordinador ha esdevingut una eina indispensable i la mecanografia el seu
complement ideal. No podem avançar si teclegem amb només dos dits i no tenim memoritzat
el teclat. L’alumnat que conegui i domini la mecanografia serà molt més eficient.

PERIODICITAT: dilluns de 12:30h a 13:30h

QUI: ADAMS

DURADA: de l’1 d’octubre de 2018 a 27 de maig de 2019

COM: la metodologia utilitzada és interactiva i dinàmica. Les sessions tenen dues parts:

PREU: 20€/mensuals

- 1a part: l’alumne haurà de treballar i memoritzar el teclat amb activitats i jocs
- 2a part: l’alumne, amb un programa específic de mecanografia i amb un processador de
textos, evolucionarà segons el seu nivell. Els textos utilitzats seran adequats a l’edat.

LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Mínim 8 nens/es. Màxim 12.
www.adams.es

Els objectius són:
- Conèixer i memoritzar el teclat de l’ordinador.
- Adquirir velocitat fins arribar a 150/200 pulsacions per minut
- Aconseguir una precisió de més del 95%
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ACTIVITAT amb conveni
1 dia

DILLUNS

PETITS DOFINS de 2 a 3 anys (nascuts 2015 i 2016)
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

2 dies

17:30-18:15

17:30-18:15
17:30-18:15

18:30-19:15

17:30-18:15
18:30-19:15

18:30-19:15

1 dia

DILLUNS

DOFINS de 4 a 5 anys (nascuts 2013 i 2014)
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

17:30-18:15

2 dies

18:30-19:15

18:30-19:15

17:30-18:15

1 dia

DESTINAT A: totes les edats

82,70 €

PERIODICITAT: 1 o 2 dies a la setmana

82,70 €

DURADA: de l’1 d’octubre de 2018 al 22 de juny de 2019.

82,70 €

1er trim. 01/10-22/12, 2on trim. 07/01-23/03 i 3er trim. 25/03-22/06.

82,70 €

18:30-19:15

PREU: veure graella (són preus especials per famílies sòcies de l’AFA)
LLOC: piscina municipal de Salt

PREUS

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

67,50 €
67,50 €

Cobrament rebut: del dia 20 a 25 del mes anterior a l’inici de

46,55 €

l’activitat trimestralment (set, des, febrer).
Dates límit de comunicació de baixa de l’activitat: 25/11 i 25/02.
www.uesports.cat

46,55 €

CAVALLETS de 6 a 12 anys (nascuts entre 2004 i 2012)
PREUS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

QUÈ: tenir autonomia en el medi aquàtic i adquirir beneficis de
tipus físic, psíquic i de relació social. És un dels esports més
complerts.

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

17:30-18:15

QUI: UESPORTS SALT

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

18:30-19:15

17:30-18:15

2 dies

56,55 €
56,55 €

46,55 €

18:30-19:15
18:30-19:15

PISCINA

46,55 €

17:30-18:15
17:30-18:15

PREUS

80,00 €

17:30-18:15
17:30-18:15

18:30-19:15

17:30-18:15

80,00 €
80,00 €

18:30-19:15
18:30-19:15

55,50 €
55,50 €

18:30-19:15

COM: es faran grups segons edats i nivells amb un nombre
d’alumnes mínim de 6 i màxim de 14. Es farà una prova de nivell
a principi de curs. Es lliurarà un informe que valorarà
l’aprenentatge de l’infant a final de cada trimestre.

80,00 €
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Informació d’ACTIVITAT EXTERNA
DILLUNS

DIMARTS

Art (8-12 anys)
16.45 - 18.15
Museu Terrissa

DIMECRES
Art (4-7 anys)
16.45 - 18.45
Museu Terrissa

Aules d’Escola d’Art i Creativitat
L’Ajuntament de Quart, l’AMPA de l’Escola Santa Margarida i
l’AFA de l’Escola 9d4t col·laboren amb el Consell Comarcal del
Gironès per fer difusió de l’Escola d’Art i Creativitat del
Gironès amb l’objectiu de potenciar els estudis en formació
en arts plàstiques promovent d’aquesta manera la formació
en dibuix, pintura i escultura entre els infants com a
complement a les activitats escolars.
L’escola es durà terme en el Museu de la Terrissa de Quart.
Les inscripcions es realitzen en la web següent:
www.eacg.cat
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Informació CLUBS ESPORTIUS de Quart
PATINATGE

BÀSQUET

www.patinatge.net

basquetquart.wixsite.com/clubbasquetquart
Facebook “Club Basquet Quart”
Roger Grèbol
680336711
coordinaciocbquart@gmail.com

Susy Añon
686254591

FÚTBOL SALA / MULTIESPORT
Facebook “Futbol Sala Quart”

RÍTMICA
Associació Esportiva Rítmica Quart/Llambilles

Agustí Velasco
fsquart@gmail.com
682374506

Montse Baldellou 608274972
ritmicaquartjunta@gmail.com

FÚTBOL

ZUMBA

www.uequart.com

Club Ball Esportiu Quart

Òscar Trigo
609282546

Ester Robles 665601647
eldollquart@hotmail.com
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