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Què oferim?
FUTBOL SALA (De P4 a 6è)
(P4-P5 i 1r-2n Dilluns i Dimecres)(3r-4rt i 5è-6è Dimarts i Dijous) Activitat ja
consolidada. Servirà per a que els nens i nenes millorin el seu joc i habilitat en
aquest esport a través de jocs i exercicis. Es jugarà la Lliga Escolar Local del Prat,
això suposa un cost addicional de 3€ mensuals als participants.

ANGLÈS “COMENCEM A COMUNICAR-NOS”
(P4-P5 Dimarts i Dijous) (P3 Dijous)
Aquest curs ofereix als nens i nenes la oportunitat de passar-ho bé a la vegada que
creen una base per a la comunicació en anglès. Aprendran una gran varietat de
vocabulari basat en tot allò que els envolta. A través de jocs educatius, cançons i
històries, seran capaços de reconèixer un gran nombre de paraules en anglès de
diferents temàtiques com poden ser colors, menjar, animals i adjectius.
Activitat realitzada per MY SCHOOL

ANGLÈS “CREIXEM AMB L’ANGLÈS” (1r a 6è)
(1r-2n Dimarts i Dijous) (3r-4rt i 5è-6è Dilluns i Dimecres)
Oferim un curs variat per a cada edat i des del primer dia donem especial
importància a la comunicació en anglès. A 1r i 2n, les histories, cançons i jocs
continuen formant una part molt important en el procés d’aprenentatge igual que
la introducció a l’anglès escrit. A partir de 3r els alumnes cada vegada llegiran textos
més llargs i hauran de comunicar-se en anglès en circumstàncies de major repte
però mantenint el mateix nivell d’entreteniment i diversió.
Activitat realitzada per MY SCHOOL

ROBÓTICA (1r-3r i 4rt-6è) (Dimarts)
LEGO Education, ha promogut a Europa i els EE.UU. el producte ROBOTIX, un
projecte pioner de formació destinat al desenvolupament d’habilitats i
competències per als alumnes del segle XXI: creativitat, innovació, emprenedoria,
comunicació, treball en equip i foment d’autoconfiança. L’alumne utilitza la
robòtica com a plataforma de coneixement i desenvolupa habilitats i competències
claus en un ambient motivador i divertit.
Activitat realitzada per ROBOTIX Penedès.

HIP-HOP (P4-P5 i 1r-2n Dilluns i Dimecres) (3r-6è Dijous)
Activitat dirigida a tothom qui vulgui aprendre aquest estil de ball.

Noves activitats
INICACIÓ ESPORTIVA (MULTIESPORT) (P3-P5 Dimarts)
Activitat destinada als més petits que busca el coneixement del cos de cada nen i
nena mitjançant la coordinació i capacitació física. Coneixeran el futbol, vòlei i altres
esports de manera introductòria.

ART ATTACK (MANUALITATS) (P3-P5 Dilluns i Dijous)
L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la creativitat artística i la imaginació dels
nens i nenes. Farem dibuix, pintura, manualitats i creacions... Farem servir materials
reciclats.

VOLEI (3r-6è Dijous)

Activitat esportiva que vol donar a conèixer aquest esport. Hi ha activitats
diferents per cada grup d’edat. De 3r a 6è participarem als Jocs Escolars Locals.
Activitat realitzada per Club Vikings Vòlei Prat.

PATINATGE (2n-6è Dimecres)
Activitat introductòria al món del patinatge. Activitat física per a totes les edats on
es realitzaran jocs per a millorar el domini dels patins. Els patins els ha de portar

l’alumne.

LUDOTECA (1) (P3-1r) (De dilluns a divendres)

Espai de tarda on els nens i nenes inscrits no tindran temps d’avorrir-se.. Farem jocs,
manualitats, esports… Si vols que el teu fill passi una estona divertida cada tarda, no
ho dubtis, deixa’l a la LUDOTECA del AMPA!!

Preus: 1 dia - 15€, 2 dies - 25€, 3 dies – 36 €, 4 dies - 43€ i 5 dies - 52€.

ACTIVITATS PER A MARES I PARES AMB AIR ACTIVE (1)

Farem AIRFLEX (Flexibilitat, coordinació i relaxació),
AIRTONO (Força i resistència), HIPOPRESSIUS (Abdominals hipopressius) .

Preus: 1 classe - 15€, 2 classes - 25€, 3 classes - 35€.

INFORMATICA PER ADULTS

Si vols aprendre o dominar les eines que ofereixen els nostres ordinadors, en
aquesta activitat aprendràs tot el que et fa falta.
Activitat realitzada per Jairo Vila

Preus
Els preus mensuals de les activitats seran:
 Activitats d’1 hora setmanal .............................................................................. 15 €
 Activitats de 2 hores setmanals ....................................................................... 25 €
 Anglès (2 dies setmanals).................................................................................. 35 €
 Robòtica (1 dia setmanal) .................................................................................. 35 €
(1)
 Ludoteca i AIRACTIVE ......................................................... Preus dins dossier
Les activitats amb competició escolar tenen un suplement de 3€.

Horari
Les activitats seran de 16:30 a 17:30h, excepte AIRFLEX, HIPOPRESSIUS, AIRTONO i
INFORMATICA PER ADULTS, que seran a convenir amb el grup.

Condicions





Inici de les activitats el dijous 3 d’octubre de 2016.
És imprescindible ser soci del AMPA per inscriure’s a una activitat
El cobrament es farà mitjançant gir bancari entre els dies 1 i 5 de cada mes.
Les despeses de devolució aniran a càrrec de la família.
Cap activitat no començarà sense un mínim de 10 nens/es.

Creiem que és important introduir novetats en l’ àmbit educatiu extraescolar
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