
ACTIVITATS 2020-2021   

CONTACTE: 611.259.276 /  

ampaelpigros@yahoo.es 

 
PISCINA 

29€/trimestre ESO 

DISSABTES 9.45 a 10.30 h 

 TAEKWONDO 

ESO 

25€/mes 1 DIA 

33€/mes 2 DIES 

 
Dibuix i escultura 

31€/MES  

(material inclòs) 

Inscripció mínima: 1 trimestre 

MATINAL (de 7:30 a 8 h): 

5 dies/setmana: 16€/mes  

(13€ 2n germà i següents) 

3 dies/setmana: 11€/mes 

1 dia/setmana: 7€/mes 

Esporàdic: 3€/dia 

 

BERENAR (16:30  a 17 h ): 

5 dies/setmana: 16€/mes  

(13€ 2n germà i següents) 

3 dies/setmana: 11€/mes 

1 dia/setmana: 7€/mes 

Esporàdic: 3€/dia 

 

      TARDA-LUDOTECA   

 (16:30 a 18 h): 

 21€/mes 

 Esporàdic: 4,5€/dia     

 

ACOLLIDES ESO 

ACTIVITATS ESPORTIVES ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 

Anglès  2h/setmana 

l’acadèmia a l’escola  

51€/mes 

(material 40€-pagament 

únic) 

Amb: 

NOVETAT 

SERVEIS D'ACOLLIDA ESO 

       

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

MATÍ       

De 7:30 h a 8 h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida   

       

TARDA       

De 16.30 h a  
17 h 

Berenar Berenar Berenar Berenar Berenar   

De 16.30 h a  
18 h 

Berenar  
ludoteca 

Berenar  
ludoteca 

Berenar  
ludoteca 

Berenar  
ludoteca 

Berenar  
ludoteca 

  

       

EXTRAESCOLARS ESO 

NOTA: Les extraescolars que comencen a les 17 h inclouen el servei de berenar de 16.30 h fins les 17 h (l'han de portar els nens/es) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

9:45 h a 10:30 h           Piscina 

De 15:45 h a 
16:45 h 

    Anglès   Anglès   

De 17 h a  
18:00 h 

  
Dibuix i  

escultura 
       

De 18:15 h a 
19:15 h 

  Taekwondo     Taekwondo   



ACOLLIDA MATINAL: L’entrada és per consergeria picant al timbre. Poden portar esmorzar.  

ACOLLIDA BERENAR i  ACOLLIDA TARDA/LUDOTECA: Han de portar berenar de casa.  

NOTA: Els horaris de les acollides s’adaptaran als horaris d’entrada i sortida de l’Institut-Escola si calgués que aquests siguin esglaonats per mesures establertes pel Covid-19 

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 infants a la pisci-

na de Canet de Mar (Club esportiu H2O). Allà us dirigireu a un vestuari establert exclusivament per la nostra entitat, els canviareu i acompanyareu dintre de la piscina on 

aniran amb els monitors assignats. En finalitzar la classe els tornareu a recollir. 

IMPORTANT: ús de vestuari pendent de confirmar segons les mesures de prevenció del coronavirus pautades pel gimnàs i per la normativa de la Generalitat. 

Mínim participants: 8 nens/es entre tots els nivells (de P3 a ESO) 

TAEKWONDO 

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. A més, es treballarà el 

respecte.  

Els alumnes a final de curs seran examinats per poder pujar de nivell 

Mínim participants: 6 nens/es    Màxim participants: 10 nens/es (en el cas que se superi el màxim s’afegirà un altre professor/a i es dividirà el grup) 

DIBUIX I ESCULTURA 

Activitat a càrrec de professorat de l’Escola d’Art Pigment.  

La línia de treball serà de dibuix i d’escultura amb modelat en fang.  Pel que fa al dibuix es treballaran diferents tècniques, com el grafit, llapis de color, retoladors i d’altres 

tècniques seques sobre paper a partir de la còpia d’imatges i del dibuix del natural. 

La inscripció mínima a aquesta activitat és d’un trimestre. El preu inclou el cost del material a utilitzar durant les classes 

De 3r de primària a ESO 

Mínim participants: 10 nens/es    Màxim: 12 nens/es 

                                                                ANGLÈS-L’ACADÈMIA A L’ESCOLA NOVETAT  

          Enguany oferim com a novetat la possibilitat de tenir l’aprenentatge d’una acadèmia d’anglès a les instal·lacions de l’escola.  

L’acadèmia Inlingua de Calella oferirà classes d’anglès per anar assolint amb cada curs el nivell necessari fins a poder presentar-se als exàmens oficials.  

Les classes es faran dues hores a la setmana, dimecres i divendres.  Començaran a les 14:45 h (s’informarà de la porta d’accés). 

Caldrà adquirir el pack de material del curs (llibre, maletí o motxilla i llibreta) amb un pagament únic de 40€ que es podrà fraccionar. 

                      Mínim participants: 5 nens/es per curs   Màxim participants: 10 nens/es per curs 


