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Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, tot just acabem de començar el segon trimestre escolar. És per aquest motiu que, 
des de Paidos+Fundesplai, ens adrecem a vosaltres per a recordar-vos que encara sou a temps 
d’inscriure al vostre fill/a a qualsevol de les activitats extraescolars que posem a la vostra 
disposició.  
 
Totes les inscripcions s’han de realitzar a través de l’àrea privada per a famílies, que trobareu al 
nostre web (www.paidos.cat). En cas de dubte sempre us podeu adreçar a l’oficina de Paidos de 
l’escola en horari d’atenció, enviar un correu electrònic a l’adreça paidosolivera@fundesplai.org 
o cercar a la secció d’activitats extraescolars del nostre web, on trobareu tota la informació 
relativa a continguts, metodologia o preus de les activitats, entre d’altres.  
 
Ja per acabar, us adjuntem una graella amb l’estat actual de les activitats extraescolars que es 
duen a terme al centre. 
 
 

 
Una abraçada, 
Víctor Mula (Coordinador d’activitats extraescolars) 

Activitat Estat actual Activitat Estat actual 

Anglès P3 (Dilluns) Grup tancat Sensibilització Musical P4-
P5 (Dimarts) 

Grup tancat 

Anglès P4-P5(Dijous) Places disponibles Iniciació Esportiva P5-1r 
(Dimarts) 

Grup tancat 

Anglès 1r a 3r (Dimecres) Places disponibles Cuina P5 a 2n (Dimarts) Places disponibles 

Taller creatiu P4 a 4t (Dilluns) Grup tancat Robòtica Bàsica 2n a 5è 
(Dimarts) 

1 plaça disponible 

Dansa P5 a 2n (Dilluns) Places disponibles Robòtica Avançada 3r a 6è 
(Dimarts) 

Places disponibles 

Dansa P3-P4 (Dijous) Places disponibles Piscina P3 a 6è (Dimecres) Llista d’espera 

Gimnàstica Rítmica 1r a 6è (Dilluns i dimecres) Grup tancat Ioga P3 a P5 (Dimecres) Places disponibles 

Multiesport Col·lectiu 2n (Dilluns) Llista d’espera Ioga 1r a 6è (Dimecres) Places disponibles 

Guitarra 3r a 6è (Dilluns) Llista d’espera Patins en línia P5 a 2n 
(Dimecres) 

Places disponibles 

Handbol 3r-4t (Dilluns i dimecres) 1 plaça disponible Motrijoc P3-P4 (Dijous) Places disponibles 

Handbol 5è- 6è (Dilluns i dimecres) Grup tancat Escacs 1r a 3r (Dijous) Places disponibles 

Voleibol 3r-4t (Dilluns i dimecres) 2 places disponibles Hip Hop 2n a 6è (Dijous 
migdia) 

Places disponible 

Voleibol 5è-6è (Dilluns i dimecres) Grup tancat Batucada 1r a 4t (Dijous) Grup tancat 

Bàsquet 3r-4t (Dimarts i dijous) Places disponibles Atletisme 3r a 6è (Dijous) Places disponibles 

Bàsquet 5è-6è (Dimarts i dijous) Places disponibles Teatre Musical 2n a 6è 
(Dimarts) 

Places disponibles 

Sensibilització Musical P3 (Dimarts) Places disponibles Teatre 1r a 4t (Dimarts 
migdia) 

Places disponibles 
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