
ACTIVITATS 2020-2021   

CONTACTE: 611.259.276 /  

ampaelpigros@yahoo.es 

 
PISCINA 

 

                 TAEKWONDO 

    De 1r a 5è           6è  

  27€/mes 1 DIA  25€/mes 1 DIA 

  37€/mes 2 DIES 33€/mes 2 DIES 

 
PETIT XEF 

 26€/MES 

 
Dibuix i escultura 

31€/MES  

(material inclòs) 

Inscripció mínima: 

1 trimestre 

MATINAL (de 7:30 a 9 h): 

5 dies/setmana: 39€/mes  

(36€ 2n germà i següents) 

3 dies/setmana: 26€/mes 

1 dia/setmana: 11€/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 PRIMÀRIA 

ACTIVITATS ESPORTIVES ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SERVEIS D'ACOLLIDA EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R A 6È) 

       

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

MATÍ       

De 7:30 h a 9 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 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1R A 6È) 

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 17 h a 18 h 
Anglès 

(1r, 2n, 3r) 

Taekwondo 
(de 1r a 5è) 
-------------- 

Dibuix i escultura  
(de 3r a 6è) 

Anglès  
(1r, 2n 3r) 

  
Taekwondo 
(de 1r a 5è) 

  

De 17 h a  
18:30 h 

    Petit xef       

De 18:15 h a 
19:15 h 

Anglès 
(4t, 5è, 6è) 

Taekwondo 
6è 

Anglès 
(4t, 5è, 6è) 

  
Taekwondo 

6è 
  

 

Anglès  2h/setmana 

l’acadèmia a l’escola  

De 1r a 3r: 54€/mes 

De 4t a 6è: 51€/mes 

(material 40€-pagament 

únic) 

Amb: NOVETAT 

*NO ES PODRÀ FER  

TRAVÉS DE L’AM-

PA. CONSULTEU  

OPCIONS PER MAIL 



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. Els infants poden jugar als diferents tipus de racons al seu propi ritme. 

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 

IMPORTANT: A causa de la darrera normativa del Departament d’Educació enviada als centres educatius en relació a activitats extraescolar, aquest activitat no es po-

drà realitzar a través de la nostra entitat. Malgrat tot des del gimnàs H2O de Canet, on s’impartia, es gestionarà per als socis de l’AMPA la inscripció, desenvolupament i 

pagament, mantenint els preus oferts a la nostra entitat. Si voleu més informació cal enviar un correu electrònic a ampaelpigros@yahoo.es 

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: 6 nens/es    Màxim participants: 10 nens/es 

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 tècni-

ques 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 

A partir de 3r de primària 

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.  

A primària les classes es faran dues hores a la setmana, dilluns i dimecres.  De 1r a 3r faran berenar i seguidament aniran a classe.  

Els alumnes de 4t a 6è no fan berenar, marxaran i començaran les classes a les 18:15 (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 


