
Extraescolars de l’Ampa -  curs 2018 – 2019  

                           Infantil i Primària 

 

Taller de Fang-manualitats: (escola petita) – es necessitaran mares/pares col.laboradors                

(p5 a 2on primària) 

Dijous: 17:15h a 18:15h 

Inici: d’Octubre a maig (mínim 8 nens, sino es farà només 3ª trimestre) 

Pagament únic: 110€(setembre) / dos pagaments: 55€ ( mes octubre i mes gener). 

Dibuix i Pintura: (escola gran)  

(1ª a 6º Primària) (mínim 8 nens, sino es farà només 3ª trimestre) 

Divendres: 17:15h a 18:15h 

Inici: d’Octubre a maig  

20€/ mes vençut 

 

Anglès Lúdic: (escola Petita) 

(p4 i P5) 

Dimarts: 17:05 h a 18:05h 

Inici: d’Octubre a maig 

27€/mes vençut 

 

Anglès Acadèmic I: (escola petita) 

(1º i 2º) (els nens que l’any passat van fer angles extraescolar no caldrà que tornin a fer la prova 

de nivel). 

Dimarts i Dijous: 13:05h a 14:00h 

Inici: d’Octubre a maig 

45€/mes vençut + llibres 

 

Anglès Acadèmic II: (escola gran) 

(3º i 4º) (els nens que l’any passat van fer angles extraescolar no caldrà que tornin a fer la prova 

de nivel). 

Dimarts i Dijous: 14:05 a 15:00h 

Inici: d’Octubre a maig 

45€/mes vençut + llibres 

 

Robòtica educativa: (escola gran) – Iniciació 

Cicle inicial, mitjà, superior) 

Cicle inicial: Programació WeDo Lego education 

Cicle mitjà: programació Scratch 



Dijous: 17:15h a 18:45h 

Inici: d’Octubre a maig 

15€ matricula + 42€ al mes 

 

Robòtica educativa: (escola gran) – Avançat 

(cicle superior): Iniciació robot Mindstorm NXT/EV3 

Dimarts: 17:15h a 18:45h 

Inici: d’Octubre a maig 

15€ matricula + 53€ al mes 

 

Ball de Bastons: (escola gran) 

(1º a 6º), (depen els nens es faran diferents grups) 

Dimecres: 17:15h a 18:15h  

Inici: d’Octubre a maig (mínim 8 nens, sino es farà només 1ºtrimestre i depen els nens continuem) 

Pagament únic: 120€(setembre) / dos pagaments: 60€ ( mes octubre i mes gener) 

 

Mecanogràfia :  Curs domini del teclat 

(5º i 6º) 

Dimarts i Dijous : 13.30 a 14:30h 

Inici: d’Octubre a maig (mìnim 8 nens o es juntaran amb l’ESO horari de tarda) 

45€ /mes vençut + llicencia (40€) 

 

Bollywood primaria: (escola gran) 

Divendres: 17:15h a 18:15h 

Inici: d’Octubre a maig 

Pagament únic: 120€(setembre) / dos pagaments: 60€ ( mes octubre i mes gener) 

 

   

     ESO i PARES 
Dibuix i Pintura: (escola gran) 

Divendres:  16:00 a 17:00 h (mìnim 8 persones) 

Inici: d’Octubre a maig 

20€/mes vençut 

 

Bollywood: (escola gran) 

Divendres: 

Grup 1: 17:30 a 18:30 h 

Grup 2: 18:45 a 19:45 h 

Inici: d’Octubre a maig 

Pagament únic: 120€(setembre) / dos pagaments: 60€ ( mes octubre i mes gener) 

 



Mecanogràfia :  Curs domini del teclat 

(ESO) 

Dilluns i Dimecres : 17.30 a 18:30h 

Inici: d’Octubre a maig (mìnim 8 nens o es juntaran amb l’ESO horari de tarda) 

45€ /mes vençut + llicencia (40€) 

 

Zumba: (escola gran) 

Dilluns: 18:15h a 19:20h (mìnim 8 persones) 

Divendres: 15:30 a 16:20h (mìnim 8 persones) 

Inici: d’Octubre a maig 

Preu:  

* 1 dia setmana: pagament únic  120€ (setembre) / dos pagaments: 60€ ( mes octubre i mes gener) 

*2 dies semana: pagament únic: 190€ (setembre) / / dos pagaments: 95€ ( mes octubre i mes 

gener) 

 

Pilates: (escola gran) 

Dijous: 17:15h a 18:15h 

Inici: d’Octubre a maig (mìnim 8 persones) 

Pagament únic: 140€(setembre) / dos pagaments: 70 ( mes octubre i mes gener) 

 

 

 

 

*si us plau, aquest any tindrem que respectar l’ordre de pagaments de l’extraescolars, els mesos 

indicats. (setembre  abans de començar l’extraescolar i gener abans que acabi el mes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


