
Extraescolars de l’Ampa - curs 2016-2017 

Infantil i Primària 

 

Taller de Fang: (escola petita) 

(p5 a 2on Primària) 

Dijous: 17:05h a 18:05h 

Inici: d’octubre a maig 

Pagament únic: 110€ (setembre)/Dos pagaments: 60€ (setembre i prim. setm. de febrer) 

 

Dibuix i Pintura: (escola gran) 

(1er a 6é Primària) 

Divendres: 17:15h a 18:15h 

Inici: d’octubre a maig 

16€/ mes vençut 

 

Anglès Lúdic: (escola petita) 

(p4 i p5) 

Dimarts: 17:05h a 18:05h 

Inici: d’octubre a maig 

30€/mes vençut 

 

Anglès Acadèmic I: (escola petita) 

(1r i 2o) (Els nens que l’any passat van fer anglès extraescolar no caldrà que tornin a fer la prova de nivell) 

Dimecres i Divendres: 17:05h a 18:05h 

Inici: d’octubre a maig 

45€/mes vençut + llibres 

 

Anglès Acadèmic II: (escola gran) 

(3r i 4t) (Els nens que l’any passat van fer anglès extraescolar no caldrà que tornin a fer la prova de nivell) 

Dilluns i Dijous: 17:05h a 18:05h 

Inici: d’octubre a maig 

45€/mes vençut + llibres 

 

Robòtica educativa: (Escola gran)  

(cicle inicial i mitjà) 

Cicle inicial: programació WeDo Lego education 

Cicle mitjà: programació Scratch  

Dijous : 17:15h a 18:45h 

Inici d’octubre a maig 

15€ matricula + (40€ al mes cicle inicial / 42€ al mes cicle mitjà) 

 

Robòtica educativa: (Escola gran)  

(cicle superior): Iniciació robot Mindstorm NXT/EV3 

Dimarts : 17:15h a 18:45h 

Inici d’octubre a maig 

15€ matricula + 52€ al mes 

 

Kumon: 

Es donarà informació al mes de setembre. 



 

Bollywood primaria : (Escola gran) 

Divendres: 17:15h a 18:15h 

Inici d’octubre a maig 

Pagament únic: 120€ (setembre)/Dos pagaments: 70€ (setembre i prim. setm. de febrer) 

 

ESO i Pares 

 

Dibuix i Pintura: (escola gran) 

Divendres: 16:00h a 17:00h 

Inici d’octubre a maig 

16€/mes vençut  

 

Bollywood: (Escola gran) 

Divendres:  

Grup 1: 17:30h a 18:30h 

Grup 2: 18:45h a 19:45h 

Inici d’octubre a maig 

Pagament únic: 120€ (setembre)/Dos pagaments: 70€ (setembre i prim. setm. de febrer) 

 

 

 
 


