
 

DOSSIER EXTRAESCOLARS 
2018-19 

 
Benvolgudes famílies, 

L’AMPA de l’escola us proposa un munt d’activitats complementàries 
adreçades als vostres fills/es per aquest nou curs escolar 2018-19. 
Les activitats extraescolars són activitats voluntàries i de pagament 
que els nens i nenes realitzen fora de l’horari escolar 

Totes elles han estat escollides amb l’objectiu de reforçar-los els 
coneixements, les capacitats i habilitats, en hores no lectives, d’una 
manera lúdica i divertida. La possibilitat de socialitzar-se permet el 
creixement personal i la relació amb altres, al mateix temps que es 
va descobrint i potenciant nous interessos i motivacions. Considerem 
que les activitats extraescolars són un complement fantàstic a les 
activitats escolars, ja que ajuden a impulsar el desenvolupament 
global dels nens i nenes en aquella àrea d’interès que més els pot 
agradar i/o necessitar. 

Com a Ampa, oferim activitats en les següents 4 àrees:  

Artística, Esportiva, Idiomes, i Logica 

Totes les activitats són impartides per empreses especialitzades i 
compten amb monitors/es i professors titulats. Des de la Comissió 
d’extraescolars de l’Ampa, cada any impulsem i coordinem amb els 
proveïdors unes 18 tipus d’activitats, intentant englobar els diferents 
interessos que poden existir, garantint una bona qualitat de servei al 
millor preu possible. 

Destigem que us agradi el que us hem preparat! 

                      

 

      La comissió d’ extraescolars 



IDIOMES:  

Idioma / 
mètode 

Cursos Explicació Que s’ha 
de portar 

Preu 
mensual 

Preu 
material 

Horari 

Kids&Us P4-6è Kids ofereix un servei de 
formació d’idioma anglès 
utilitzant el seu propi 
mètode. El mètode 
consisteix en anar 
introduint als nens/es el 
coneixement de la llengua 
anglesa acompanyats en 
el seu procés d’adquisició 
fins aconseguir un bon 
domini. Classes 
dinàmiques, introduïdes 
per un personatge que 
acompanyarà als alumnes 
durant tot el curs a través 
de jocs, cançons... 

 1 h. 55€ 
 
1,5h. 70€ 
 
2h. 81€ 

64,00€ 
 
64,00€ 
 
70,00€ 

 

Looking 
for the 
treasure 
 

P3-2n Oferim les nostres classes 
d'anglès, d'una forma molt 
divertida. Posant a l'infant en 
el rol en el qual està vivint. En 
el cas dels més petits amb 
"Looking for the treasure" ho 
traslladem a la inquietud 
d'experimentar, explorar, 
manipular... Aquí no li ha 
agradat mai buscar un tresor? 
La considerem una activitat 
molt complerta en tots els 
sentits, ja que comporta 
treballar en equip, buscar 
solucions, planificar-se, 
adquirir coneixements 
culturals i aprendre a 
competir. I amb el gran 
objectiu de saber-se 
comunicar a través de la 
llengua anglesa. 
Amb material didàctic molt 
atractiu. 

Estoig amb 
colors, 
retoladors, 
estisores, 
llapis, 
gomma i 
cola 

27,50€ 
 
Preu 
trimestral 
78,00€ 

40,00€ P3-P5 
13:40 
14:40 
Dimecres 
1r-2n 
12:35 
13:35 
Dimecres 
 

 

 

 

 



Idioma / 

mètode 

Curso
s 

Explicació Que s’ha 
de portar 

Preu 
mensual 

Preu 
materi
al 

Horari 

Sammy  

3r– 6è 

Amb els diferents programes 
de "SAMMY" s'endinsa amb la 
gran personalitat d'un 
noi/noia inquiet/a que té 
moltes ganes de conèixer el 
món. Amb els seus viatges 
descobreix nous països, la 
seva cultura, què mengen i 
com viuen. El treball de 
l'infant és descriure el seu 
viatge, la seva història, la 
personalitat i l'entorn. 
L'objectiu d'aquests 
programes és que cada 
alumne vagi el seu ritme de 
treball i que en cada moment 
sigui ell el que decideix, 
compartint desprès, la seva 
decisió amb els companys: 
UAUU, compartirem molts 
coneixements! 

Amb material didàctic molt 
atractiu. 

Estoig amb 
colors, 
retoladors, 
estisores, 
llapis, 
gomma i 
cola 

27,50€ 

Preu 
trimestral 
78,00€ 

40,00€ 12:40 

13:40 

Dilluns 

Xinès P3 –6è Aprendrem vocabulari i 
escriptura amb un 
profesor nadiu. 

 

Estoig amb 
colors, 
retoladors, 
estisores, 
llapis, 
gomma i 
cola 

27,50€ 

Preu 
trimestral 
78,00€ 

40,00€ P3-2n 

13:40 

14:40 

Dilluns 

3r-6è 

12:35 

13:35 

Dimecres 

 

 

 

 



Esportiva:  
Activiats Cursos Explicació Que s’ha 

de portar 
Preu 
mensu
al 

Preu 
trimest
ral 

Preu 
materia
l 

Horari 

Patinatge P4-6è Coordinat pel Club de 
patinatge Foment 
Cardoní aprendrem a 
patinar i perfeccionarem 
la tècnica 

Patins, 
casc, 
protecció 
articulacio
ns. 

19,50€ 55,30€ 0,00€ P4- P5 
Dimarts 
 
16:30-
17:30 
 
1r-6è 
Dilluns 

Bike-Kids P3-6è Entre altres motius el 
ciclisme es una activitat 
no agressiva, ni 
d’impacte que fomenta 
la diversió i alhora es un 
esport de sacrifici i 
constància que transmet 
valors molt actuals a la 
societat que ens envolta. 
objectiu ensenyar 3 
elements bàsics del 
ciclisme: 1/pedalar 
correctament 2/millorar 
l’habilitat i l’equilibri, així 
com la tècnica 3/ 
aprendre les nocions 
bàsiques de mecànica 

Bicicleta i 
casc 

22,50€ 64,00€ 0,00€ 16:30-
17:30 
 
 
Dilluns 

Futbol no 
competitiu 

P3-P5 
 

Aprendrem a jugar a 
futbol amb joc net i 
sense partits els cap de 
setmana 

Roba i 
calçat 
esportiu 

19,50€ 55,30€ 0,00€ 16:30 
17:30 
Dimecres 

Zumba 1r –6è Ballarem a tota canya i 
amb molt ritme 
aprendrem coreografies 

Roba i 
calçat 
esportiu 

19,50€ 55,30€ 0,00€ 16:30 
17:30 
Dimecres 

Rumberos P3-P5 
 

Ballarem diferents estils 
de música adptats als 
més petits de l’escola 

Roba i 
calçat 
esportiu 

19,50€ 55,30€ 0,00€ 16.30-
17.30 
Dilluns 

Esgrima P4-6è Es tracta d’un esport 
elegant i dinàmic que 
desenvolupa tant física 
com mentalment. És una 
activitat molt complerta 

Roba i 
calçat 
esportiu 

22,50€ 64,00€ 22,00€ 16:30-
17:30 
 
Dijous 

Expressió 
corporal 

P3-P4 Activitat variada 
(danses, jocs, 
interpretació) per ajudar 
a l’expressió corporal 

Roba i 
calçat 
esportiu 

16,00€ 40,00€ 0,00€ 16:30 
17:30 
Dimecres 

Ioga 1r-6è El ioga els ajudarà en el 
seu 
desenvolupament mental 
i físic, fent créixer la 
seva 
autoestima i la confiança 
en si mateixos. 

Roba 
còmode i 
una 
màrfega 

22,00€ 55,00€ 0,00€ 12:45 
13:45 
Dimecres 



 

Artística:  
Activitats Cursos Explicació Que s’ha de 

portar 
Preu 
mensu
al 

Preu 
trimest
ral 

Preu 
materia
l 

Horari 

Patchwork 1r-6è Cosirem mitjançant la 
tècnica del patchwork 
diferents objectes. Com 
ara un mitjó per posar a 
l'arbre de nadal, una 
cua de drac per Sant 
Jordi…. 
 
 

Costurer 19,50€ 55,30€ 28,00€ 16.30-
17.30 
Dilluns 

Interpreta
ció 

1r-6è Treballem l'àmbit de la 
comunicació i la 
interpretació mitjançant 
la radio, la TV, el 
cinema, el teatre. 
Farem un clip amb 
plastilina, un programa 
de ràdio i tv. 
Cada trimestre 
muntarem, treballarem, 
assajarem un 
espectacle. No us ho 
perdeu! 

 27,50€ 78,00€ 28,00€ 16:30 
17:30 
 
Dimarts 

Show (en 
anglès!) 
 

1r-6è Música, cant, coreografia, 
posada en escena....i 
anglès!  
Cada dia a les classes és un 
bon "show" i els alumnes 
s'ho passen genial! 
Entendran el que canten i 
el que representen ;) 

 27,50€ 78,00€ 28,00€ 12:40 
13:40 
Divendres 

Cooking 
(en 
anglès!) 
 

1r-6è Es treballen diferents 
temàtiques: dolç, salat… 
el llarg de tot el curs 
amb rutines molt 
atractives i començant a 
cuinar des del principi: 
“anant al mercat” 
A la cuina, l'experimentació 
i manipulació és evident. 
Manera divertida reforçar 
anglès i que s’ho passin 
d’allò més bé! 

Estoig amb 
colors, 
retoladors, 
estisores, 
llapis, 
gomma i 
cola 

27,50€ 78,00€ 40,00€ 16:30 
17:30 
 
Dimarts 

 

. 

 

 



Lògica: 
Activiats Curso

s 
Explicació Que 

s’ha de 
portar 

Preu 
mensu
al 

Preu 
trimest
ral 

Preu 
materia
l 

Horari 

Escacs 1r-6è Apendre les tècniques i 
estratègies d’aquest joc 
mil.lenari. Es tracta d’un joc 
competitiu però també lúdic 
que permet treballar un 
gran ventall d’aspectes 
educatius. 

 19,50€ 55,30€ 0,00€ 12:40 -
13:40 
Divendres 

Invents P3-P5 La creativitat, el 
descobriment de nous 
materials, reciclatges, 
experimentació, etc 
 

 Estoig 
amb 
colors, 
retolado
rs, 
estisore
s, llapis, 
gomma 
i cola 

19,50€ 55,30€ 28,00€ 16:30-
17:30 
Dijous 

Detectiu 
privat 

1r-6è Investigarem, manipularem 
diferents materials, i 
formes d'investigar. 
Aprendrem coses curioses, 
històries i resoldrem 
enegmies amb  tècniques 
d’investigació 

Estoig 
amb 
colors, 
retolado
rs, 
estisore
s, llapis, 
gomma 
i cola 

19,50€ 55,30€ 28,00€ 16:30-
17:30 
Dijous 

 

ESCALAT DE PREUS: 
En algunes activitats podem fer un escalat de preu (les que tenen el títol subratllat)   

Nomès es pot fer escalat fins a 4 activitats i MAI entre activitats de diferent color. 

Es pot aplicar a un sol nen o diferents nens SEMPRE que siguin germans. 

  

Nº activitats Mensual Trimestral 
1 19,50€ 55,30€ 
2 34,50€ 98,00€ 
3 47,50€ 135,00€ 
4 57,50€ 163,55€ 

  

Nº activitats Mensual Trimestral 
1 27,50€ 78,00€ 
2 47,50€ 135,00€ 
3 62,50€ 178,00€ 
4 74,50€ 212,00€ 

 

 



Observacions:  
  

-Les activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim d’inscripcions.   

 -Les places són limitades i per estricte ordre d’arribada.  

 -Les extraescolars s’iniciaran el dia 01-10-2018 i finalitzaran el dia 31-05-2019  

  

-Període d’inscripció* del 10-7-2018 al 31-07-17 fora d’aquest període i màxim fins 
el dia 25-8-2017 no s’assegura plaça i es cobrarà matrícula de 15,00€ per activitat. 
Totes les inscripcions fora d’aquestes dates entraran en una llista d’espera i 
confirmarem plaça al setembre. 

-El dia 03-08-2018 es penjaran les llistes de tots/es els inscrits al taulell de 
inforamcions de l’AMPA (al costat porta entrada)  

 -Les baixes durant el curs tindràn una penalització del 25% del import que resta de 
curs per cada activitat  

 -Les inscripcions es poden fer: 

             1/ via e-mail: ampariudor@gmail.com  

  

                                       2/presencialment a l’oficina de l’AMPA (excepte el mes d’agost)                               

  

        3/Bústia AMPA  (s’obrirà per última vegada 1-8-18) 

  

-Per formalitzar inscripció cal entregar full inscripció facilitat.  

  

-Les famílies amb deute a l’AMPA no podran apuntarse a les extraescolars 
organitzades per l’AMPA fins que no regularitzin la situació.  

  

-Per poder fer ús de les extraescolars s’haurà d’acceptar el reglament de les 
extraescolars de l’AMPA Riu d’Or. 

 

 

 


