
ACOLLIDA MATINAL  
De dilluns a divendres  

de 8 a 9h 
Preu: 38€/mes   

Esporàdic: 6€/dia  

HIP HOP 

 

Novetat curs  

14-15 

Pels alumnes de primària 

Dilluns i dimecres de 17h a 18.30 h 

25€/mes 

Un esport  d’equip que fomenta la 

companyonia 

L’objectiu és configurar un equip 

que pugui jugar amb altres equips  

d’altres escoles 

VOLEIBOL 
 

TAEKWONDO 

Extraescolars 14-15 

PETIT XEF  
(taller continu) 

Dimecres  
de 16:30 a 18:30h 

Preu: 25€/mes 

Altres novetats curs 14-15 

MANUALITATS  
(taller continu) 

Dilluns 
de 16:30 a 18:00h 

Preu: 15€/mes 

PISCINA 
Grup infantil 

Dijous de 16:15 a 
18:15h  

preu: 30€/mes 
(autocar d’anada 

inclòs) 
L’activitat dura 45  

minuts. Es recull als 
infants a Calella 

 

Grup infantil des de P4: 
dimarts de 16:30 a 18:00h Preu: 26€/mes Grup primària: 1r i 2n,3r,4t,5è i 6è Aquest grup pot escollir  dimecres o divendres  de 16:30 a 18:00h. 

(També hi ha opció de fer els dos dies) 
Preu: 1 dia setmana 26€/mes 
         2 dies setmana 38€/mes 

Grup primària 
Dijous de 16:30 a 18h 

Preu: 26€/mes  
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Grup infantil 
Dimarts de 16:30 a 18h 

Preu: 26€/mes 

INSCRIPCIONS:  A la att. de Sandra 
Presencialment: demanar cita  

prèvia. 
E-mail: ampaelpigros@yahoo.es 
Bústia de l’AMPA: deixant la fitxa  
d’inscripció de les activitats  
extraescolars. 
Telèfon de l’AMPA: 611.259.276  

mailto:ampaelpigros@yahoo.es


ACOLLIDA MATINAL:  de dilluns a diven-
dres de 8 a 9 h 
 
Preu: 38€/mes  Esporàdic: 6€/dia 
Lloc de realització: al menjador de l’esc-
ola, l’entrada és per consergeria picant el 
timbre. 
En aquest espai educatiu els infants po-
den jugar als diferents tipus de racons al 
seu propi ritme. Poden portar esmorzar. 

VOLEI: dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h 
 
Preu: 25€/mes   
Lloc de realització: gimnàs de l’escola. 
S’esperarà als infants al pati de l’escola i 
tindran mitja hora per berenar. 
S’ensenyaran les bases d’aquest esport  
d’equip que fomenta la companyonia amb 
l’objectiu d’acabar configurant un equip que 
pugui jugar amb altres equips escolars. 
Mínim infants inscrits per realitzar  
l’activitat: 8 

PISCINA 
3.1 Grup infantil: dijous de 16:15 a 18:15 h  
preu: 30€/mes 
Es recollirà els infants a l’aula a les 16:15h i 
s’anirà amb autocar fins a la piscina de Cale-
lla. L’activitat de piscina és de 45 minuts (de 
16:45 a 17:30). Els infants un cop acabada 
l’activitat formativa es canviaran i berenaran, 
i els pares els hauran de recollir a Calella a 
les 18:10 . L’activitat estarà organitzada per 
la coordinadora de l’AMPA que assistirà a la 
piscina juntament amb dues  monitores. 
Mínim infants inscrits per realitzar  
l’activitat: 20 

 DANSA INFANTIL: 
dimarts de 16:30 a 18 h 
Preu: 26€/mes 
Introducció a la dansa clàssica. La moni-
tora recollirà als infants a les  seves au-
les i tindran mitja hora per berenar i 
esbargir-se. 
Mínim infants inscrits per realitzar  
l’activitat: 5 

HIP HOP PRIMÀRIA: 
Dijous de 16:30 a 18 h 
Preu: 26€/mes 
La monitora esperarà als alumnes al pati 
de l’escola i tindran mitja hora per bere-
nar i esbargir-se. Aquesta activitat tracta 
d’emprar la dansa per tal d’afavorir la 
coordinació general i expressivitat corpo-
ral tot educant en valors, actituds i el res-
pecte. 
Mínim infants inscrits per realitzar  
l’activitat: 5 

TAEKWONDO 
6.1. Grup infantil: A partir de P4. Dimarts 
de 16:30 a 18:00 h 
Preu: 26€/mes 
6.2. Grup primària: 
1r i 2n,3r,4t,5è i 6è 
Aquest grup pot escollir dimecres o diven-
dres de 16:30 a 18:00 h. 
(També hi ha opció de fer els dos dies) 
Preu: 1 dia setmana 26€/mes 
         2 dia setmana 38€/mes 
El taekwondo és un art marcial que té 
com a objectiu millorar la psicomotricitat, 
l’autoconfiança, l’autoconcepte, el treball 
en equip i els valors. 
Mínim infants inscrits per realitzar  
l’activitat: 5 

PETIT XEF (taller continu) 
Dimecres de 16:30 a 18:30 h 
Preu: 25€/mes 
La monitora recollirà als alumnes a 
les aules (infantil) al porxo
(primària), tindran mitja hora per 
berenar i esbargir-se. En aquesta 
activitat els infants gaudiran del 
plaer de la cuina . (fruites,verdures, 
cupcakes,… i molt mes!) 

MANUALITATS (taller continu) 
Dilluns de 16:30  a18 h 
Preu: 15€/mes 
La monitora recollirà als alumnes a 
les aules (infantil) i al porxo
(primària), tindran mitja hora per 
berenar i esbargir-se. 
En aquesta activitat els infants po-
dran treballar la psicomotricitat fina 
en un entorn divertit i artístic.  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

ACTIVITATS MATÍ 

 
De 8  h a 9 h 

Acollida  
matinal 

Acollida  
matinal 

Acollida  
matinal 

Acollida  
matinal 

Acollida  
matinal 

 

ACTIVITATS TARDA 

De 16.30 h 
a 

17 h 

 
Berenar 

 
Berenar 

 
Berenar 

 
Berenar 

 
Berenar 

 
 

De 16.30 h 
a  

18 h   

 
 

Manualitats 
(taller conti-

nu)   

Taekwondo 
Infantil 

 
 

Taekwondo 
Primària   

 
 

Hip Hop  
Primària   

 
 

Taekwondo 
Primària   

 
Dansa Infantil 

 
De 16.30 h 

a 
18.30 h  

 
 

Voleibol  

  
Voleibol  

 
 

Piscina  
Infantil  

 

Petit Chef 
(taller  

continu) 


