
	
 
 



Presentació 
Per aquest nou curs hem inclòs 5 novetats amb les que volem enriquir el ventall d’activitats que oferim a l’escola, intentant que hi 
hagin extraescolars per tots els gustos. Malgrat això, per part del professorat i de la comissió recomanem no sobresaturar els 
nens amb moltes activitats ja que necessiten també molt de temps lliure. 
 
Inici activitats 
Començaran el dia 1 d’octubre i finalitzaran el dia 31 de maig (excepte en els casos on s’indiqui una altra data). 
 
Lloc realització 
Totes les activitats es realitzaran a l’escola (s’especificarà l’aula on es dura a terme), excepte Natació (piscina Vilassar de Mar) i 
Tennis/Pàdel (Casino d’Argentona). 
 
Places 
Les activitats necessiten un mínim d’inscrits per poder realitzar-les i tenen un nombre màxim de participants (places limitades que 
s’atorguen per ordre d’inscripció). En el cas que hi hagi més demanda de la prevista es valorarà la possibilitat d’ampliar grups. 
 
Preinscripcions 
Es podran fer del 17 al 23 de setembre a través del formulari electrònic que trobareu en el següent enllaç: FORMULARI 
PREINSCRIPCIÓ 2018-2019  
A partir del dia 26 de setembre rebreu la confirmació de plaça i la informació concreta per formalitzar la inscripció de cada 
activitat. 
 
Quotes 
Les quotes es formalitzaran directament als responsables de les diferents activitats a partir de la data d’inici, excepte anglès, 
francès, teclat, ofimàtica, robòtica i natació de les quals s’encarrega directament l’AMPA de l’escola. Les quotes es cobraran 
trimestralment l’últim dia dels mesos que corresponen: Desembre, Març i Maig. 
 
Més informació  Per qualsevol consulta addicional podeu adreçar-vos a la comissió d’extraescolars de l’AMPA al correu: 
extraescolars@ampalesfonts.org. 
 



 

ACTIVITATS MIGDIA 
ANGLÈS FRANCÈS 

 
Aquesta activitat pretén complementar la formació que es fa a 
l’escola, reforçant la conversa en llengua anglesa.  
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dilluns – 4t, 5è i 6è 
Dimarts – P4 i P5 
Dimecres – 2n 
Dijous – 1r i 3r 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
15€/mensual (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Acadèmia RICHMOND ARGENTONA 
 
 
 
 

 
Aquesta activitat pretén fer una introducció a la llengua 
francesa, mirant de respectar les diferents edats i adaptant el 
nivell, les classes es basarien en activitats, jocs, cançons... 
Al grup més gran estarien enfocades en aprofundir més en 
aquesta llengua.  
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dilluns – P4 i P5 
Dimarts – 1r i 2n 
Dimecres – 3r 
Dijous – 4t i 5è 
Divendres – 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
15€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Acadèmia RICHMOND ARGENTONA 



OFIMÀTICA MECANOGRAFIA 
 
A partir d’unes nocions bàsiques de teclat, es realitza un curs 
de Microsoft WORD, EXCEL, POWER POINT, PAINT, 
INTERNET, GIMP,... a nivell usuari. Molt interessant i útil a 
l’hora de fer treballs a mesura que vagin accedint a cursos 
superiors. Els alumnes adquireixen aquests coneixements de 
forma progressiva i mitjançant pràctiques adaptades a la seva 
edat, de manera que vegin la seva aplicació en els treballs que 
realitzin. Cada alumne avança al seu propi ritme, amb una 
atenció i explicacions personalitzades. 
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dilluns o Dijous – 4t, 5è i 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
13€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Elisabeth Güell (Acadèmia ACCES) 
 
 
 
 

 
A nivell d’iniciació s’entrena la tècnica d’escriptura al tacte; al 
nivell avançat s’introdueixen els signes ortogràfics, el 
coneixement general del teclat, la precisió i la velocitat. 
S’empren exercicis i activitats lúdiques que ajuden a integrar 
els aprenentatges. Dominar la tècnica de la mecanografia és una 
eina excel·lent per aprofitar al màxim el temps que dediquem a 
l’estudi. Els alumnes adquireixen els coneixements de forma 
progressiva, amb atenció i explicacions personalitzades. Cada 
alumne avança al seu ritme. Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dimarts o divendres – 4t, 5è i 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
13€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Elisabeth Güell (Acadèmia ACCES) 
 



COMBINACIÓ 
MECANOGRAFIA/OFIMÀTICA 

ROBÒTICA 

 
La novetat en aquesta activitat que ja porta molts anys 
funcionant a l’escola es que l’ampliem als alumnes de 3r i ho fem 
amb un format diferent. La classe es divideix en dues parts, la 
primera de Mecanografia i la segona d’Ofimàtica (Word, Paint i 
internet). Seria un nivell iniciació. Al ser una classe combinada 
no es fa gens pesada i els permet tenir una bona base per 
accedir després als cursos següents. 
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dimecres – 3r 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
13€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Elisabeth Güell (Acadèmia ACCES) 
 
 
 
 
 

 
Activitat basada en la utilització dels robots “LEGO WEDO” i 
d’altres. Aquesta activitat ens ofereix treballar continguts 
educatius com la mecànica, programació, matemàtiques, llengua, 
ciències socials, naturals.. 
Un dels pilars és el treball en equip, això engloba la cooperació, 
imaginació,... 
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
*Dimarts o Divendres – 13:30-14:30 – 1r a 3r 
(*Per motius d’organització els alumnes que facin aquesta 
activitat s’han de quedar a dinar) 
Dimarts o Divendres – 12:30-13:30 – 4t a 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
PREU 
21€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Edukem-nos 
 



PROVA, TRIA I TASTA EL TEU 
INSTRUMENT 

FEM BANDA  

 
La música és una disciplina que ajuda a la formació integral dels 
nostres nens i nenes. Al principi es treballarà elements 
musicals: tempo, oïda, afinació, memòria auditiva.. a través del 
cos i el moviment. 
Més endavant es podran conèixer de ben a prop molts 
instruments: saxo, clarinet, trompeta, trombó, violí, viola, 
violoncel, la percussió.... També s’aprendrà a llegir melodies i 
ritmes, a saber que diu la partitura. 
 
ALUMNES 
Dijous P4,P5 i 1r 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
32€/mes 
 
RESPONSABLE 
Eva (Aula Música d’Argentona) 

 
 

 
Volem donar una continuació als nens que l’any passat ja van 
prova i triar el seu instrument i ho tenen molt clar i els hi fa 
molta il·lusió. La idea es treball en dos espais separats amb dos 
professors i una coordinadora per tal de practicar segons el 
tipus d’instrument. Amb el preu de l’activitat hi hauria una part 
destinada al lloguer de l’instrument, que cada nen s’enduria a 
casa per practicar. Es farà una actuació al final de curs. 
 
ALUMNES 
Dilluns 2n i 3r 
 
HORARI 
12:30-13:30h 
 
PREU 
31€ +14€(instrument) – 45€/mes 
 
RESPONSABLE 
Eva (Aula Música d’Argentona) 

 

 
 



ACTIVITATS TARDA 
ROBÒTICA HIP-HOP 

 
Activitat basada en la utilització dels robots “LEGO WEDO” i 
d’altres. Aquesta activitat ens ofereix treballar continguts 
educatius com la mecànica, programació, matemàtiques, llengua, 
ciències socials, naturals.. 
Un dels pilars és el treball en equip, això engloba la cooperació, 
imaginació,... 
Informes periòdics. 
 
ALUMNES 
Dimecres – 1r a 3r 
Dimecres – 4t a 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
16:30-18:00 
 
PREU 
23€/mes (cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Edukem-nos 
 
 
 
 

 
Iniciació a la dansa urbana per a nens i nenes. Es treballarà la 
psicomotricitat, el ritme, la coordinació i ela diferents estils 
d’aquesta dansa. Durant el curs es presentaran les coreografies 
treballades. 
 
ALUMNES 
Dimarts – 1r a 3r 
Dijous – 4t a 6è 
(Grup màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
16:30-17:45h 
 
PREU 
25€/mes 
 
RESPONSABLE 
Anna (Estudi de Dansa PASxPAS) 



DANSA CREATIVA TEATRE MUSICAL 
 
Iniciació a la dansa creativa amb la que es promou el 
desenvolupament psicomotriu i l’expressió a través de la dansa.  
Activitat destinada als alumnes d’infantil. 
 
ALUMNES 
Dilluns i/o dimecres - P3 a P5 
(Grups màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
16:30-17:45h 
 
PREU 
25€/mes (1 dia) 
40€/mes (2 dies) 
 
RESPONSABLE 
Anna (Estudi de Dansa PASxPAS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
És un taller que enllaça el mètode teatral a través d’una besant 
educativa i que utilitza el teatre com a eina per aconseguir 
diverses competències clau. L’objectiu no és formar actors o 
actrius sinó dotar-los d’eines i recursos que el teatre ens 
ofereix per tal que les puguin utilitzar en la seva vida quotidiana. 
Al setembre ens agradaria fer alguna sessió oberta per qui ho 
vulgui venir a provar.  
Al final de curs hi haurà una representació. 
 
ALUMNES 
Dimarts 16:30-18:30h – 4t a 6è (Grans) 
Dijous 16:30-18:00h – 1r a 3r (Petits) 
 
PREU 
Grans – 32€/mes 
Petits – 24€/mes 
 
RESPONSABLE 
Marta Oliva 
 
 
 



L’ART DE DIBUIXAR ESPAI CREATIU 
 
L’objectiu és que els alumnes aprenguin a dibuixar qualsevol 
objecte, personatge o paisatge. Entenent que per establir les 
bases del dibuix s’ha de fer d’una manera fàcil, didàctica i 
entenedora. Es treballarà com fer un dibuix pas a pas perquè 
vagin adquirint més confiança en sí mateixos. 
 
ALUMNES 
De 3r a 6è 
(Grups màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
Dijous de 16:30-18:30h 
 
PREU 
40€/mes 
 
RESPONSABLE 
Josep Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El que us volem proposar amb aquest taller és el 
desenvolupament de la creativitat dels nens a partir d’un 
projecte on ells treballin i estimulin la seva imaginació. Es vol 
potenciar que els infants coneguin les propietats dels materials, 
com fer-los servir, les eines i la seva cura. S’intentarà fer servir 
materials reciclats. 
 
ALUMNES 
De P3 a 6è 
 
HORARI 
Dilluns 16:30-18:30 de P3 a P5 
Dimecres 16:30-18:30 de 1r a 6è 
 
PREU 
35€/mes 
 
RESPONSABLE 
Raquel Gómez  
Gemma Comas 



NATACIÓ TENNIS/PADDEL 
 
Activitat que pretén aconseguir una adaptació i familiarització al 
medi aquàtic dels nens i nenes. L’objectiu és aprendre a tenir 
autonomia a l’aigua, així com també el coneixement i/o millora de 
les tècniques de la natació. Es treballa amb diferents grups 
segons el nivell de cada infant. 
 
ALUMNES 
De P3 a 6è 
(Grups màxim de 10 alumnes) 
 
HORARI 
Dilluns i/o dijous de 17:00-17:45h 
 
PREU 
17€/mes (1 dia) 
34€/mes (2 dies) 
4€ anuals per assegurança 
(cobrament trimestral AMPA) 
 
RESPONSABLE 
Piscina de Vilassar de Mar 
 
 
 
 
 
 

 
L’objectiu principal d’aquesta activitat es apropar els nens i 
nenes al tennis i al paddel. Es faran sessions combinades 
tennis/paddel en grups d’uns 8 nens per tal de fomentar-ho com 
una activitat col·lectiva i que els nens aprenguin els cops bàsics, 
per que siguin capaços de practicar l’esport de forma lliure i 
autònoma. 
 
ALUMNES 
De 1r a 6è 
 
HORARI 
Dilluns i/o dimecres de 16:30-18:00 
 
PREU 
29€/mes (1 dia) 
39 €/mes (2 dies) 
 
RESPONSABLE 
Casino d’Argentona 



AULA ESTUDI 
 
L’aula d’estudi és un espai on els alumnes poden fer deures, estudiar o llegir. L’espai està assistit per un monitor/a que pot atendre 
algun dubte dels alumnes però no es tracta d’una aula de reforç. 
ALUMNES De 4t a 6è 
HORARI Dilluns a divendres 16:30 – 18:00h 
PREU 5€/mes 
RESPONSABLE Mercè 

 
ACTIVITATS ADULTS 

PILATES ZUMBA 
Mètode d’exercici i moviment físic dissenyat per estirar, 
enfortir i equilibrar el cos. Es tracta d’una sèrie de moviments 
controlats pel cos i la ment juntament amb els patrons de 
respiració. 
Adreçat pares i mares. 
 
HORARI 
Dilluns i/o Dimecres de 20:30 – 21:20h (octubre a juny). 
PREU 
1 Dia – 25€/mes (pagament trimestral 75€) 
2 Dies – 40€/mes (pagament trimestral 120€) 
RESPONSABLE Susanna Pagès 
 

Disciplina de fitness enfocada a mantenir un cos saludable i a 
desenvolupar força i flexibilitat mitjançant moviments de ball 
amb una sèrie de rutines aeròbiques. 
Adreçat a pares i mares. 
 
HORARI 
Dijous de 20:30 – 21:30h 
  
PREU 
18,30€/mes (pagament trimestral 55€ + 4€ assegurança anual). 
 
RESPONSABLE Ingrid 



QUADRE RESUM ACTIVITATS 
 ACTIVITAT DIES/CURSOS HORA PREU 
MIGDIA ANGLÈS Dilluns – 4t, 5è i 6è      Dimarts – P4 i P5 

Dimecres – 2n   Dijous – 1r i 3r 
12:30-13:30 15€/mes 

FRANCÈS Dilluns P4 i P5 Dimarts – 1r i 2n      
Dimecres – 3r  Dijous – 4t i 5è   Div – 6è 

12:30-13:30 15€/mes 

OFIMÀTICA Dilluns o Dijous – 4t, 5è i 6è 12:30-13:30 13€/mes 
MECANOGRAFIA Dimarts o divendres – 4t, 5è i 6è 12:30-13:30 13€/mes 
COMBINACIÓ MECA/OFI Dimecres – 3r 12:30-13:30 13€/mes 
ROBÒTICA Dimarts o Divendres – 4t a 6è 12:30-13:30 21€/mes 

*Dimarts o Divendres – 1r a 3r 13:30-14:30 
PROVA,TRIA I TASTA INSTRUMENT Dijous – P4,P5 i 1r 12:30-13:30 32€/mes 
FEM BANDA Dilluns – 2n i 3r 12:30-13:30 31+14€/mes 

TARDA ROBÒTICA Dimecres- 1r a 6è 16:30-18:00 23€/mes 
HIP-HOP Dimarts – 1r a 3r 

Dijous – 4t a 6è 
16:30-17:45 25€/mes 

DANSA CREATIVA Dilluns i/o dimecres – P3 a P5 16:30-17:45 25€/mes (1 dia) 
40€/mes (2 dies) 

TEATRE MUSICAL Dimarts – 4t a 6è 16:30-18:30 32€/mes 
Dijous – 1r a 3r 16:30-18:00 24€/mes 

L’ART DE DIBUIXAR Dijous – 3r a 6è 16:30-18:30 40€/mes 
ESPAI CREATIU Dilluns – P3 a P5 

Dimecres – 1r a 6è 
16:30-18:30 35€/mes 

NATACIÓ Dilluns i/o dijous – P3 a 6è 17:00-17:45 17€/mes (1 dia) 
34€/mes (2 dies) 

TENNIS/PADDEL Dilluns i/o dimecres – 1r a 6è 16:30-18:00 29€/mes (1 dia) 
39€/mes (2 dies) 

AULA D’ESTUDI Dilluns a divendres – 4t a 6è 16:30-18:00 5€/mes 
ADULTS PILATES Dilluns i/o dimecres 20:30-21:20 25€/mes (1 dia) 

40€/mes (2 dies) 
ZUMBA Dijous 20:30-21:30 55€/trimestre 

(*Per motius d’organització els alumnes que facin aquesta activitat s’han de quedar a dinar) 



	 	

	
	
	
	
	

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	
      

 
DILLUNS	 DIMARTS	 DIMECRES	 DIJOUS	 DIVENDRES	

9:00-12:30	 HORARI	ESCOLAR	
12:30-13:30	 Anglès	4t,	5è	i	6è	 Anglès	P4	i	P5	 Anglès	2n	 Anglès	1r	i	3r	 		

		 Francès	P4	i	P5	 Francès	1r	i	2n	 Francès	3r	 Francès	4t	i	5è	 Francès	6è	
		 OFIMÀTICA	4t-6è	 MECANOGRAFIA	4t	a	6è	 MECANO/OFIMÀTICA	3r	 OFIMÀTICA	4t	a	6è	 MECANOGRAFIA	4t	a	6è	
		 		 		

	
		 		

		 MÚSICA	2N/3R	 ROBÒTICA	4t	a	6è	 		 MÚSICA	1R,P5,P4	 ROBÒTICA	4t	a	6è	
13:30-14:30	 		 ROBÒTICA	1r	a	3r	 		 		 ROBÒTICA	1r	a	3r	
15:00-16:30	 HORARI	ESCOLAR	
16:30-18:00	 AULA	D'ESTUDI	
16:30-17:45	 DANSA	CREATIVA	P3-P5	 HIP-HOP	1r	a	3r	 DANSA	CREATIVA	P3-P5	 HIP-HOP	4t	a	6è	 		

16:30-18:00	 		 		 ROBÒTICA	1r	a	3r	 TEATRE	MUSICAL	
PETITS	(1r	a	3r)	 		

		 		 		 ROBÒTICA	4t	a	6è	 		 		
		 TENNIS/PADDEL	 		 TENNIS/PADDEL	 		 		

16:30-18:30	 ESPAI	CREATIU	P3-P5	 TEATRE	MUSICAL	GRANS	
(4t	a	6è)	 ESPAI	CREATIU	1r	a	6è	 ART	DIBUIXAR		3r	-6è	 		

17:00-17:45	 NATACIÓ	P3	a	6è	 		 		 NATACIÓ	P3	a	6è	 		
20:30-21:30	 PILATES	 		 PILATES	 ZUMBA	 		

 


