
ACOLLIDA MATINAL 
De dilluns a divendres  

De 8 a 9 h 

Preu: 38€/mes 

Esporàdic: 6€/dia 
ACOLLIDA TARDA 
De dilluns a divendres 

De 16:30 a 18 h 

Preu: 45€/mes 

(en el preu mensual 

s’inclouen les activitats de 

Petit Xef i Manualitats). 

Esporàdic: 8€/dia 

BERENARS 
De dilluns a divendres 

De 16:30 a 17 h 

Preu: 20€/mes 

Esporàdic: 6€/dia 

 

MANUALITATS 
Dimarts de 16:30 a 18h 

Preu: 15€/mes 

ANGLÈS 
Grups infantil: 

P3-P4: Dimarts de 16.30 a 18 h  

P4-P5: Dilluns de 16.30 a 18 h 

Grups primària: 

1r-3r i 4t-6è: dijous de 16.30 a 18 h 

Preu: 30/mes 

MÚSICA I MOVIMENT 
P3: Dilluns de 16:30  a 18 h 

TEATRE I MÚSICA 

P4-6è: Dimecres (horari migdia,  

pendent de confirmar) 

Preu: 25€/mes 

 

 

EXTRAESCOLARS 15-16 

  

  PETIT XEF 
Dimecres de 16:30 a 18:30h 

Preu: 25€/mes 

PISCINA 
Grup infantil 

Dijous de 16:15 a 18:10 h 

Preu: 30€/mes 

(autocar d’anada inclòs) 

L’activitat dura 45 minuts. Es recullen a Calella. 

HIP HOP 
Grup primària 

Divendres 

De 18 a 19 h 

Preu: 26€/mes 

INSCRIPCIONS: A la att. de Sandra 

Presencialment: cal demanar cita prèvia. 

E-mail: ampaelpigros@yahoo.es 

Bústia de l’AMPA: deixant el full 

d’inscripció de les activitats extraescolars. 

Telèfon de l’AMPA: 611.259.276 

mailto:ampaelpigros@yahoo.es


 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ACTIVITATS DE MATÍ 

DE 8 A 9 h 
ACOLLIDA 
MATINAL 

ACOLLIDA 
MATINAL 

ACOLLIDA 
MATINAL 

ACOLLIDA 
MATINAL 

ACOLLIDA 
MATINAL 

ACTIVITATS MIGDIA 

   TEATRE‐MÚSICA 
(pendent de 

confirmar horari) 

  

ACTIVITATS DE TARDA 

DE 16:30 A 17 h BERENAR BERENAR 
 

BERENAR 
 

BERENAR BERENAR 

DE 16:30 A 18 h 

ANGLÈS 
INFANTIL 

P4-P5 

ANGLÈS INFANTIL 
P3-P4 

 
TAEKWONDO 

PRIMÀRIA 

 
ANGLÈS 

PRIMÀRIA 
1r-3r 

I 
4t-6è 

TAEKWONDO 
PRIMÀRIA 

TAEKWONDO 
INFANTIL 

DANSA 
MUSICA I 

MOVIMENT 
 MANUALITATS 

ACOLLIDA 
TARDA 

 
ACOLLIDA TARDA 

 

ACOLLIDA TARDA 
ACOLLIDA 

TARDA 
ACOLLIDA TARDA 

DE 16:30 A 
18:30 h 

VOLEIBOL  
PETIT XEF PISCINA 

INFANTIL 
(fins 18:10h) 

 
VOLEIBOL 

DE 18 A 19 h     HIP HOP 

PISCINA 

Grup infantil 

Es recollirà als infants a l’aula a 

les 16:15h i s’anirà en autocar 

fins a Calella. L’activitat de 

piscina és de 45 minuts (de 

16:45 a 17:30h). Els infants un 

cop acabada formativa es 

canviaran i berenaran. 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 participants: 20 

ACOLLIDA MATINAL 

L’entrada és per 

consergeria picant al 

timbre. Poden portar 

esmorzar 

ACOLLIDA BERENAR 

Han de portar berenar 

de casa. 

ACOLLIDA TARDA 

Lloc de realització: al 

menjador de l’escola. 

En aquests espais els 

infants poden jugar als 

diferents tipus de 

racons al seu propi 

ritme. 

VOLEIBOL 
S’esperarà als infants al porxo del 

pati de primària 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 participants: 8 

TAEKWONDO 
Aquest grup pot escollir 

dimecres o divendres de 16:30 

a 18 h. També hi ha opció de 

fer els dos dies i de federar-se. 

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 participants: 5 

MANUALITATS 
Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i al 

porxo de primària tindran mitja 

hora per berenar i esbargir-se. 

En aquesta activitat els infants 

podran treballar la psicomotricitat 

fina en un entorn divertit i artístic. 

NOVETAT CURS 15-16 
ANGLÈS 

Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i 

tindran mitja hora per berenar. 

L’objectiu de l’activitat és donar 

1 hora a la setmana suport des 

de P3 fins 6è de la llengua 

anglesa. A càrrec de Nara Canet. 

Hi haurà 4 nivells/grups: 

DLL: P3-P4 

DM: P4-P5 

DJ: 1r-3r 

DJ: 4t-6è 

Mínim participants: 2 nivells 

complets de 7 nens per nivell 

PETIT XEF 
Les monitores recolliran als alumnes 

a les aules (infantil) i 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!) 

 

MÚSICA I MOVIMENT 

Grup P3 
Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules infantil 

tindran mitja hora per 

berenar i esbargir-se. 

A través dels jocs rítmics la 

cançó, l’audició, la dansa i 

l’exploració sonora 

descobrirem els elements 

musicals que ens 

permetran fer viure la 

música! I per fer-ne un 

aprenentatge vivencial i 

respectuós amb les 

necessitats de cadascú. 

 DANSA (DE P4 A 3r PRIMÀRIA) 
Introducció a la dansa.  

La monitora recollirà als infants a les  

seves aules i tindran mitja hora per 

berenar i esbargir-se. 

Mínim participants: 5 

HIP HOP (primària) 
Aquesta activitat tracta 

d’emprar la dansa per tal 

d’afavorir la coordinació 

general i expressivitat corporal 

tot educant en valors, actituds i 

el respecte. 

Mínim participants: 5 


