
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   2017-2018    

CONTACTE: 611.259.276 / ampaelpigros@yahoo.es 

ACOLLIDES 

MATINAL (de 7:30 a 9 h): 

5 dies/setmana: 38€/mes  

(35€ 2n germà i següents) 

3 dies/setmana: 25€/mes 

1 dia/setmana: 10€/mes 

Esporàdic: 3€/dia 

MIGDIA (de 12:30 a 13h) i 

BERENAR (16:30  17 h ): 

5 dies/setmana: 15€/mes  

(12€ 2n germà i següents) 

3 dies/setmana: 10€/mes 

1 dia/setmana: 6€/mes 

Esporàdic: 3€/dia 

 

 

 

 

        

 

      

TARDA/LUDOTECA (16:30 a 18 h): 

        20€/mes 

        Esporàdic: 4,5€/dia 

                                   ACTIVITATS D’APRENANTATGE 

Robòtica 

38€/mes 

 Novet
at 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Ioga 15€/mes 

 

 Multiesport 

15€/mes 

Nove
tats 

 
PISCINA 

28€/trimestre primària 

36€/trimestre infantil 

DISSABTES  

9.30 a 10.15 h 

 VOLEIBOL 

15€/mes 1 DIA  

26€/mes 2 DIES 

 TAEKWONDO 

25€/mes 1 DIA 

35€/mes 2 DIES 

 
ANGLÈS 

25€/mes 

 
TEATRE  

25€/mes 

 
PETIT XEF 

25€/MES 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ACTIVITATS DE MATÍ 

DE 7:30  A 9 h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

ACTIVITATS DE MIGDIA 

DE 12:30 A 13:00 h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

ACTIVITATS DE TARDA INFANTIL  

DE 16:30 A 17 h ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR 

DE 16:30 A 18 h 
ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

DE 16:30 A 18 h  TAEKWONDO 
 

MULTIESPORT  
(P4 a 2n) 

IOGA (de P4 a 2n)  

DE 16:30 A 18:30 h ANGLÈS (P4 I P5)  PETIT XEF    

ACTIVITATS DE TARDA PRIMÀRIA 

DE 16:30 A 17 h ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR ACO BERENAR 

DE 16:30 A 18 h 
ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

ACOLLIDA/
LUDOTECA 

DE 16:30 A 18 h IOGA (3ra 6è) 
TEATRE  
(4t a 6è) 

TAEKWONDO 
MULTIESPORT  

(P4 a 2n) 
IOGA (de P4 a 2n) 

TAEKWONDO 
 

MULTIESPORT 
(3r a 6è) 

DE 16:30 A 18:30 h VOLEIBOL (3r a 6è) 
ROBÒTICA  

(1r i 2n) 
VOLEIBOL (3r a 6è) 

PETIT XEF 

ANGLÈS (1 hora) 
ROBÒTICA 
(3r a 6è) 

 



ACOLLIDA MATINAL 

L’entrada és per consergeria 

picant al timbre. Poden portar 

esmorzar 

Lloc de realització: al menjador 

de l’escola. 

En aquests espais els infants 

poden jugar als diferents tipus 

de racons al seu propi ritme. 

ACOLLIDA BERENAR i  

ACOLLIDA TARDA/LUDOTECA 

Han de portar berenar de casa. 

Lloc de realització: al menjador 

de l’escola. 

En aquests espais els infants 

poden jugar als diferents tipus 

de racons al seu propi ritme. 

ACOLLIDA MIGDIA 

La recollida es realitzarà a la 

porta del pati únicament a les 

13 h. 

Lloc de realització: pati de l’es-

cola. 

Els infants podran jugar una 

estona. 

PETIT XEF 

Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i 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 més!) 

TEATRE 
 Aquest curs va adreçat a nens i 

nenes de 4t, 5è i 6è de primà-

ria. Treballarem tècniques i 

dinàmiques de joc per acostar-

nos al teatre en totes les seves 

expressions.  

La intenció final és crear una 

obra de teatre al gust dels 

alumnes, feta a mida perquè 

puguin aplicar tot el que han 

après durant l’any escolar a 

partir dels exercicis d’art dra-

màtic. 

Mínim participants: 11 nens/es 

ROBÒTICA (1r i 2n) NOVETAT 

Treballaran de forma creativa amb les 

tradicionals peces de Lego® a les quals 

hi podran afegir sensors i motors, per 

convertir les seves creacions en petits 

robots de Wedo que programaran fent 

servir Scratch. S’alternaran  les sessi-

ons amb altres de creació de videojocs 

i animacions. 

També es treballarà amb Scratch con-

troller de TTS, la pantalla de LED's pro-

gramable i el laboratori interactiu 

Samlab, on podrem crear invents i 

interactuar amb elements físics per 

crear els nostres enginys particulars. 

Mínim participants: 10 nens/es 

ROBÒTICA (3r a 6è) NOVETAT 

S’introduirà l’alumnat al treball amb 

robots més complets com són els Lego  

Mindstorms EV3.  

Les activitats es plantegen a partir del 

treball cooperatiu amb petits grups de 3-

4 alumnes, que treballen amb un siste-

ma de rols variables. Cada deu minuts 

tots els membres dels grups s’alternen 

les tasques per potenciar l’emprenedo-

ria i el treball dels valors dins del grup. 

Les sessions de robòtica s’alternaran 

amb sessions destinades a la creació de 

videojocs, fent ús  de Microsoft Kodu. 

Pels més experimentats, els proposarem 

endinsar-se en la robòtica esportiva de 

competició amb els Vex iQ i, programar 

robots humanoides o desenvolupar ro-

bots mecànics impossibles amb platafor-

mes emergents com el Makeblock. 

Mínim participants: 10 nens/es 

MULTIESPORT NOVETAT 

Es realitzarà una introducció a 

diferents esports (futbol, bàs-

quets, bàdminton, bitlles, etc.) 

perquè els alumnes puguin fer un 

tastet divers. L’objectiu pels més 

petits és que a través de tècni-

ques de joc puguin provar i anar 

definint els seus gustos esportius. 

El més grans podran introduir-se 

en les diferents tècniques i fer un 

tast de la diversitat esportiva. 

Cada 2 mesos aproximadament 

es canviarà d’esport. 

Mínim participants:  

5 nens/s al grup de P4 a 2n 

5 nens/es al grup de 3r a 6è 

IOGA NOVETAT 

El creixement físic i psicològic 

dels nens i nenes en ocasions no 

madura alhora. Amb aquesta 

activitat es pretén introduir-los a 

través del joc i la creació en tèc-

niques que permetin que cercar 

aquest equilibri i enfrontar-se a 

les seves pors i dificultats. 

S’animarà als nens i nenes a ex-

perimentar i descobrir el seu cos 

i la seva ment d'una manera di-

vertida i diferent, treballant tam-

bé la psicomotricitat . 

Mínim participants:  

5 nens/s al grup de P4 a 2n 

5 nens/es al grup de 3r a 6è 

PISCINA 

Activitat que s’ofereix a través de l’AMPA per poder gaudir de 

preus econòmics per a escoles. 

Les pròpies famílies seran les que hauran d’acompanyar als in-

fants a la piscina de Canet de Mar (Club esportiu H2O). 

Allà us dirigireu a un vestuari establert exclusivament per la nos-

tra entitat, els canviareu i acompanyareu dintre de la piscina on 

aniran amb els monitors assignats. En finalitzar la classe els torna-

reu a recollir. 

Mínim participants: 8 nens/es 

VOLEIBOL 

S’ensenyaran les bases i les tècniques 

d’aquest esport d’equip que fomenta la 

companyonia i el treball en equip.  L’ob-

jectiu és que puguin arribar a realitzar 

partits. Esport dirigit pel Club Voleibol 

Arenys.  Adreçat de 3r a 6è. 

Mínim participants: 8 nens/es 

TAEKWONDO 

El taekwondo és un art marcial que té 

com a objectiu millorar la psicomotri-

citat, l’autoconfiança, l’autoconcepte, 

el treball en equip i els valors. 

Mínim participants: 6  nens/es al 

grup d’ infantil i  

6 nens/es al grup de  primària 

ANGLÈS 

L’objectiu d’aquesta activitat és donar 

un suport als nens/es des de P4 fins 6è 

en la llengua anglesa.  Els més petits ho 

faran a través del joc i cançons. Als nens 

de primària, tot i que hi haurà una ves-

sant lúdica, s’introduiran també exercicis 

que permetin reforçar el que s’ha après. 

L’activitat es farà de 17:30 a 18:30 h. De 

16:30 h a 17:30 h berenaran i podran 

jugar una estona. 

Mínim participants: 7  grup infantil i  

7  grup primària 


