
Activitats Extraescolars curs 2015-16 (migdia)

ACTIVITAT  (horari: ¾ de 2 – ¾ de 3) PREU
ANUAL

Preu mensual
equivalent

DIA

Guitarra Jazz and Classics  
Prof: Begoña i Borja.
Per alliberar l'estrès i mostrar les emocions; millora l'estat anímic dels nens i 
la relació amb els altres, alhora que augmenta la concentració, l'autoestima, 
la creativitat i la memòria.

186 € 20,7 €/mes dilluns

Jazz (*) 
Prof: Maria.
Una manera divertida de comunicar-se i expressar-se mitjançant el ball, 
millorant la coordinació, agilitat, elasticitat, equilibri, memòria i oïda

a) 157 €
b) 241 €

a) 17,4 €/mes
b) 26,8 €/mes

a) dilluns
b) dill-dx

Taller de màgia 
Prof: Eva.
"Qualsevol nen és un mag en potència, perquè els nens porten la màgia dins".
La màgia ensenya valors d'esforç, constància, paciència; estimula la 
motricitat, potencia creativitat i imaginació i millora l'autoestima.

249 € 27,7 €/mes dimarts

Escacs  
Prof: Enric.
"Gimnàs de la ment" El joc d'estratègia que ajuda a millorar la creativitat, la 
memòria, la paciència, l'empatía, facilita la concentració, ensenya a 
planificar, resoldre problemes i pendre decisions.

123 € 13,7€/mes dimecres

Teatre musical  
Prof: Laia.
Estimula la creativitat i la imaginació, interpretant històries. Ajuda a 
desenvolupar l'expressió verbal i corporal, transmet i inculca valors tot 
ensenyant a connectar amb les emocions, reflexionar sobre elles, aconseguir 
sentir-se més segur i guanyar confiança i autoestima.

214 € 23,7 €/mes dijous

Scratch  
Prof: Ramon.
Aprèn a programar jocs i històries amb un llenguatge especialment dissenyat 
per a nens! Començarem a entendre com funcionen les apps dels mòbils i 
com pensen els enginyers de Google.

183 € 20,3 €/mes dijous

Reciclatge creatiu
Prof: Marisa.
Conscienciar de la necessitat d'ajudar a conservar el planeta, ensenyar a 
estalviar recursos i no malbaratar, amb grans dosis de creativitat i imaginació
tot experimentant amb diferents materials i textures.

207 € 23 €/mes divendres

Nota:

(*) Per l'activitat de Jazz s'ofereixen dues opcions: opció A) 1 dia/setmana, opció B) 2dies/set. 
Al full d'inscripció cal indicar quina de les dues opcions (A o B) us interessa.

 Totes les activitats s'orienten a alumnes desde 3r de primària a 4rt d'ESO, amb l'excepció 
de Scratch que aquest any comença només ofertat als alumnes de 4rt-5è-6è de primària.

 Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. 
L'AMPA no assegura la organització d'aquelles activitats per a les que en data 
03/07/2015 no s'arribi al nombe mínim d'alumnes inscrits.

 Les activitats començaran a partir del dilluns 28/09/2015. La primera setmana les activitats
seran obertes per provar-les. A partir de la 2a setmana només podran assitir-hi els alumnes 
que s'hagin prèviament inscrit.

 El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes.
 El preu total anual de les activitats es cobrarà en 2 o 3 quotes al llarg del curs 2015-16. La 

mensualitat que s'indica és només a títol orientatiu.
 La variació de preus respecte al curs 2014-15 respon principalment a la regularització 

contractual dels professors.


