
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 

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 

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

21€/mes 

Esporàdic: 4,5€/dia     

MÚSICA: a càrrec de l’Escola de Música d’Arenys de Mar. La música l'escoltem però sobretot la sen-

tim, és per això que l'experiència de l'aprenentatge de la música la fem d'una manera activa i vivenci-

al. A partir d'aquí treballarem tots els elements musicals, adequats a cada edat, i ho farem a través 

de cançons, danses, tocant instruments, percussió corporal... 

     Dilluns de 17:30 h a 18:30 h de 1r a 3r i  de 18:30 h a 19:30 h de 4t a 6è 

     Mínim: 7 nens/es  Màxim: 10 nens/es  33€/mes 

ACOLLIDA MATINAL: Porta d’entrada per la consergeria. 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. 

PROGRAMACIÓ I TECNOLOGIA:  L’objectiu del curs és assolir el pensament computacional de forma 

lúdica i creativa experimentant amb diverses tecnologies diferents, com ara el disseny 3D, la robòtica i 

la programació. El 1rT es farà programació de videojocs amb scratch; 2nT creació en 3D; 3rT robòtica 

educativa. El material de curs inclou un projecte d'impressió 3D fet pels nens i accés online a Scratch 

School durant tot el curs, valorat en 230€ de forma gratuïta (premi a millor startup al OpenAwards). 

Dilluns de 17 h a 18 h   Mínim: 8 nens/es  Màxim: 12 nens/es (de 5è a ESO) 

39€/MES material +e xtres: 46€-pagament únic 

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).  

A les activitats esportives s’haurà de pagar l’assegurança d’accidents anual. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 

9:45 h A 10:30 h           Piscina 

De 17 h a 18 h 

Programació i 
tecnologia 

(De 5è a ESO) 

Taekwondo 
(de 2n a 6è) 

 

Anime 
(de 5è a ESO) 

 

 Taekwondo 
(de 2n a 6è) 
—————- 

Mou-te jugant 
(1r i 2n) 

Taekwondo 
(1r-amb P4 i 

P5) 

  

De 17 h a 18 h 
Música 
(1r a 3r) 

De  17.30 a 18.30  

Tallers temà-
tics (1r i 2n) 

Petit Xef 
(1r i 2n) 

Dibuix i escul-
tura (1r a 4t) 

Multiesport 
(1r a 6è) 

 

De 18 h a 19 h 
Música 

(4t a 6è) 
De 18.30 a 19.30 

      

CONTACTE: 611.259.276 / ampaelpigros@yahoo.es 

EXTRAESCOLARS CURS 22-23 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

NOU 

NOU 



PETIT XEF: En aquesta activitat els infants gaudiran del plaer de la cuina. (fruites, verdu-

res, 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. 

Dimecres de 17 h a 18 h (1r i 2n)  

Mínim: 5 nens/es  Màxim: 10 nens/es  25€/mes 

TALLERS TEMÀTICS: Aquest curs com a novetat es faran tallers que canviaran la seva temà-

tica mensualment: pintura, manualitats, música, etc. 

Dimarts de 17 h a 18 h (1r i 2n) 

Mínim: 5 nens/es  Màxim: 10 nens/es  20€/mes 

MOU-TE JUGANT:  es proposaran diferents jocs on l’eix central serà el moviment. L’objectiu 

és guanyar en valors, crear hàbits saludables i adquirir habilitats motrius coneixent el propi 

cos, el desenvolupant habilitats tècniques generals, coneixent el joc i el seu desenvolupa-

ment. 

Dijous de 17 h a 18 h   

      Mínim: 5 nens/es  Màxim: 10 nens/es  18€/mes 

DIBUIX I ESCULTURA:  Buscarem en les formes dels rostres i cos, ens inspirarem en ele-

ments naturals i paisatges, donarem profunditat i volum, cercarem proporcions i perspecti-

ves, etc. Tot ho farem a través de diferents tècniques, grafit, pintures, escultures, carbo-

nets, etc.  Ens deixarem endur pel nostre món individual, on les nostres emocions flueixin, 

amb les noves tècniques i perfeccionant-les. 

    Dijousde 17 h a 18 h (de 1r a 4t)  

    Mínim: 6 nens/es  Màxim: 10 nens/es   

    22€/mes (material inclòs) 

ANIME:  Ens introduïm al món del manga i l'anime, on evolucionarem amb una recer-

ca de rostres, les seves posicions, ulls, cabells, expressions, etc. També estudiarem el 

cos i les seves proporcions, amb algunes posicions. Utilitzarem grafits, tintes, retola-

dors, etc. Cada nen/a descobrirà el seu propi personatge, acostant-se més a aquest art, 

més centrat a la part del còmic. S'elaborarà un còmic gegant, en equip, on cada alumne 

crearà personatges amb una història, fent volar la seva imaginació.  

Dimecres:  de 17 h a 18 h (de 5è a ESO)  

       Mínim: 6 nens/es  Màxim: 10 nens/es   

        19€/mes (material inclòs) 

NOU 

NOU 

NOU 



ANGLÈS: a partir d’aquest curs es deixa de fer anglès físicament al nostre centre. 

Tot i això s’ha establert un conveni amb l’acadèmia INLINGUA Calella per oferir l’extraescolar 
d'anglès a millor preu pels socis de l'AFA El Pi Gros que s’inscriguin en aquesta acadèmia. 

Matrícula gratuïta (40 €) i un descompte a les tarifes generals del 15%. 

Per poder gestionar l'activitat us heu de posar en contacte amb INLINGUA Calella: 

Tel. 937661491  Correu electrònic: calella@inlingua.es   WhatsApp: 637190322 
      
    Important:  
   -Cal avisar que sou socis de l’AFA El Pi Gros 
   -La gestió d’aquesta activitat la realitzarà cada família directament amb l’acadèmia (inscripció,  
   pagaments, etc.) 

PISCINA (EN CONVENI AMB EL GIMNÀS H2O DE CANET DE MAR): 

Activitat que s’ofereix a través de l’AFA per poder gaudir de preus econòmics per a 

escoles. Les pròpies famílies seran les que hauran d’acompanyar als infants a la pis-

cina de Canet de Mar (Club esportiu H2O).  

Hi ha un vestuari exclusiu per la nostra entitat, on els canviareu i acompanyareu 

dintre de la piscina on aniran amb els monitors assignats. En finalitzar la classe els 

tornareu a recollir. 

     Dissabte: de 9.45 h a 10.30 h 

     Mínim participants: 20 nens/es entre tots els nivells (P3 a ESO)  

     25€/TRIMESTRE 

TAEKWONDO:  El taekwondo és un art marcial que té com a objectiu millorar la psi-

comotricitat, l’autoconfiança, l’autoconcepte, el treball en equip i els valors.  

A més, es treballarà el respecte.  

El alumnes a final de curs seran examinats per poder pujar de nivell. 

Dimarts i/o dijous de 17 h a 18 h: de 2n a ESO 

Divendres de 17 h a 18 h: 1r (amb el grup de P4 i P5) 

Mínim participants: 6 nens/es      

     27€/mes 1 dia  

               37€/mes 2 dies (només possible des de 2n a ESO) 

MULTIESPORT:  es combinarà l’esport i el lleure per crear una activitat on l’infant rea-

litzi esport d’una manera més recreativa, social i sense compromís. Tot i això amb l’ob-

jectiu de guanyar en valors, crear hàbits saludables i adquirir les habilitats motrius ne-

cessàries per el desenvolupament de l’infant.  S’introduirà a esports com el handbol, 

futbol, bàsquet, rugbi, tenis, petanca, etc.  

Divendres de 17 h a 18 h 

        Mínim participants: 6 nens/es   (a partir de 12 infants s’afegirà un 2n monitor/a) 

        22€/mes 

NOU 


