
Robòtica 

38€/mes 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS   2018-2019    

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 

 

BERENAR (16:30  a 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 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Ioga 15€/mes 

 TAEKWONDO 

25€/mes 1 DIA 

35€/mes 2 DIES 

 
English 

Games 

20€/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 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 
ENGLISH GAMES  

(P4 I P5) 
 PETIT XEF  

TAEKWONDO 
(P4-P5) 

 

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 
ENGLISH GAMES  

(1r) 
TAEKWONDO 

TEATRE EN ANGLÈS 
(2n a 6è) 

IOGA  TAEKWONDO 

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

 

Teatre en anglès 

20€/mes 

 Novetats 

 

PISCINA 

28€/trimestre primària 

36€/trimestre infantil 

DISSABTES  

9.45 h a  

10.30 h 



ACOLLIDA MATINAL: L’entrada és per consergeria picant al tim-

bre. Poden portar esmorzar. Lloc de realització: al menjador de 

l’escola. 

ACOLLIDA BERENAR i  ACOLLIDA TARDA/LUDOTECA: Han de por-

tar 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. 

PETIT XEF 

En aquesta activitat els infants gaudiran del plaer de la cuina. (fruites, 

verdures, cupcakes i molt més!). A més s’incidirà en els hàbits de neteja 

i l’educació en el marc de l’alimentació, així com l’aprenentatge dels 

diferents productes. 

Mínim participants: 5 nens/es 

ROBÒTICA (3r a 6è)  

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 sistema de rols variables. 

Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques per 

potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup. 

Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la crea-

ció 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 robots mecànics 

impossibles amb plataformes emergents com el Makeblock. 

Mínim participants: 10 nens/es/màxim 14 

IOGA  

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 tècniques que permetin que cercar 

aquest equilibri i enfrontar-se a les seves pors i dificultats. 

S’animarà als nens i nenes a experimentar i descobrir el seu cos i 

la seva ment d'una manera divertida i diferent, treballant també 

la psicomotricitat. 

Mínim participants: 5 nens/es  

PISCINA 

Activitat que s’ofereix a través de l’AM-

PA per poder gaudir de preus econò-

mics per a escoles. Les pròpies famílies 

seran les que hauran d’acompanyar als 

infants a la piscina de Canet de Mar 

(Club esportiu H2O). Allà us dirigireu a 

un vestuari establert exclusivament per 

la nostra entitat, els canviareu i acom-

panyareu dintre de la piscina on aniran 

amb els monitors assignats. En finalitzar 

la classe els tornareu a recollir. 

Mínim participants: 8 nens/es 

TAEKWONDO 

El taekwondo és un art marcial que té com a objectiu millorar la psico-

motricitat, l’autoconfiança, l’autoconcepte, el treball en equip i els va-

lors. 

Mínim participants: 15  nens/es entre el grup d’ infantil i el grup de  

primària 

ENGLISH GAMES novetat 

S’ofereix una activitat dinàmica i divertida, treballada i com-

plementada per: jocs, cançons, diàlegs, i petites obres de 

teatre amb l’objectiu de motivar als infants en l’aprenentat-

ge de la llengua anglesa, obtenint confiança i seguretat, as-

solint una base sòlida.  

La metodologia de les sessions es basarà en models pràctics 

i participatius per reforçar els aprenentatges per mitjà del 

jocs, contes, cançons i pel·lícules, afavorint així la motivació 

dels nens cap a l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

Mínim participants: 8 nens/es 

TEATRE EN ANGLÈS novetat 

En aquesta activitat l'alumne aprendrà 

a conèixer i respectar el seu propi cos, 

relacionar-lo amb l’espai a partir del 

seu moviment i endinsar-lo dins de 

l’àmbit cognitiu, psicomotriu i social de 

l’infant. Volem que a través de la inter-

pretació teatral els infants aprenguin 

un bon número d'habilitats i discipli-

nes, com actuar davant el públic, reci-

tar correctament, cantar, expressar 

sentiments amb la veu i alhora poder 

compartir amb els seus companys bons 

moments.  

Mínim participants: 8 nens/es 


