
EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 | ESCOLA LES FONTS D’ARGENTONA

HORARI:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES

Robòtica 1r a 6è 16.30 a 18.00

Dansa c. P3 a P4 Dansa c. P3 a P4Hip-Hop 1r a 3r Hip-Hop 4t a 1r ESO 16.30 a 17.45

Natació P3 a 6è Natació P3 a 6è 17.00 a 17.45

Tennis/Pàdel Tennis/Pàdel Dibuix 3r a 6è 16.30 a 18.00

Pilates Pilates Zumba20.30 a 21.30

DIJOUS DIVENDRES



INICI ACTIVITATS: 1 octubre

FINALITZACIÓ ACTIVITATS: 29 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), 
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: Del 16 al 20 de setembre a través del formulari electrònic que trobareu 
en el següent enllaç: FORMULARI PREINSCRIPCIÓ 2019-2020
A partir del dia 26 de setembre rebreu la confirmació de plaça i la informació concreta per 
formalitzar la inscripció de cada activitat.

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

PREUS:  Robòtica tarda 25€/mes*
 Hip-Hop 25€/mes
 Dansa Creativa 25€/mes (1 dia), 40€/mes (2 dies)
 L’art de dibuixar 40€/mes
 Natació 19€/mes (1 dia), 36€/mes (2 dies)* **
 Tennis/Pàdel 29€/mes (1 dia). 39€/mes (2 dies)
 Pilates 25€/mes (1 dia), 40€/mes (2 dies)* ***
 Zumba 18,30€/mes* ***

* Cobrament trimestral AMPA | **5€ assegurança anual | *** Pagament trimestral  
**** Matrícula no inclosa en el preu
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+Informes periòdics | ++ Actuació a final de curs | Per part del professorat i de la comissió recomanem no sobresaturar els nens amb moltes activitats ja que necessiten també molt de temps lliure.

HIP-HOP: Iniciació a la dansa 
urbana per a nens i nenes. Es 
treballarà la psicomotricitat, el 
ritme, la coordinació i els diferents 
estils d’aquesta dansa.++ 
RESPONSABLE: Anna (Estudi de 
Dansa PASxPAS)

L’ART DE DIBUIXAR (Dibuix 3r a 6è): L’objectiu 
és que els alumnes aprenguin a dibuixar 
qualsevol objecte, personatge o paisatge. Es 
treballarà com fer un dibuix pas a pas perquè 
vagin adquirint més confiança en sí mateixos.
RESPONSABLE: Josep Serra

TENNIS/PÀDEL: Volem apropar 
els nens i nenes al tennis i al 
pàdel. Es faran sessions 
combinades tennis/pàdel en 
grups d’uns 8 nens per 
fomentar-los com una activitat 
col·lectiva i que aprenguin els 
cops bàsics, perquè siguin 
capaços de practicar l’esport de 
forma lliure i autònoma.
RESPONSABLE: Casino 
d’Argentona

PILATES: 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.
RESPONSABLE: Susanna Pagès

ZUMBA: 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.
RESPONSABLE: Íngrid

DANSA CREATIVA (Dansa c. P3 
a P5): Iniciació a la dansa 
creativa amb què es promou el 
desenvolupament psicomotriu i 
l’expressió a través de la dansa++ 
RESPONSABLE: Anna (Estudi de 
Dansa PASxPAS)

NATACIÓ: Adaptació i familiarització al medi 
aquàtic. Els volem donar autonomia a l’aigua, el 
coneixement i/o millora de les tècniques de la 
natació. Es treballa amb diferents grups segons 
el nivell de cada infant.
RESPONSABLE: Piscina de Vilassar de Mar

ROBÒTICA: Activitat basada en la utilització dels 
robots “LEGO WEDO” i d’altres. 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,...+

RESPONSABLE: Edukem-nos
Per motius d’organització els alumnes de 1r a 3r 
que facin aquesta activitat dimarts o divendres 
al migdia s’han de quedar a dinar


