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Activitats Conjuntes 
Piscina  
Horari: divendres de 17.15 a 18h 

Activitat molt important pel creixement del nen i per poder 
estar una mica més tranquils a l’estiu a la platja i a la piscina. 

Si esteu interessats a que el vostre fill/a faci el curset de 
piscina el divendres, la família l’haurà d’acompanyar perso-
nalment al Poliesportiu i també recollir-lo.  

Preus: 115 €/any única quota. 
 
Bàsquet 
Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h                                 
Aquesta activitat està apadrinada pel Circol de Bàsquet i es 
farà a la pista de l’edifici de primària.  

A partir d’alumnes de P4. 

Preu: 28 €/mes 

Rugby Touch 
Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h              
S’inicia als nens en un joc sense contacte com a medi for-
matiu, recreatiu i educatiu. Aquesta activitat està apadrinada 
pel Club de Rugby Badalona. Mìnim d’inscrits 22.  
Es realitzarà al pati de l’edifici de primària. A partir d’alumnes 
de P4. 

Preu: 15 €/mes 

Música 
Horari:      Dilluns de 16.30 a 18:00h 
Iniciació al llenguatge musical i al ritme. Per alumnes de P4 
a 3r. En funció del nombre d’alumnes es separarien per 
grups.         

Preu: 20 €/mes 

Teatre 
Horari: dimecres de 16.30h a 18h                                        Preu: 20 €/mes 
Activitats relacionades amb el món del teatre a través dels 
diferents mons dramàtics, expressió verbal, mímica, 
improvisació, contes teatralitzats, titelles, etc. 

A l’Octubre s’inclouran 2€ extres en concepte d’assegurança 

Important: 
 Totes les activitats començaran el mes d’octubre, 

tret de les activitats bàsiques que ja estan en 
funcionament. 

 Podeu demanar la vostre butlleta d’inscripció al 
menjador de l’escola o bé descarregar-la de http://
ampalolaanglada.wordpress.com/ 

 Deixeu la butlleta a la bústia de l'Ampa abans del 21 
de setembre  

 Els imports de totes les activitats seran domiciliats 
al vostre compte a principi de cada mes, excepte el 
teatre i el futbol que les gestiona directament l'entitat 
de lleure El Micaquer i l’Escola de futbol Jordi 
Sánchez. 

 Per poder gaudir de qualsevol d’aquestes activitats 
es imprescindible ser soci de l’Ampa. 

 Els nens que es quedin a extraescolars han de portar 
un petit berenar que es menjaran abans que comenci 
l’activitat. 

 Els preu podran variar segons el nombre d’inscrits. 

 

La reunió informativa tindrà lloc el dia 
Dijous dia 20 de setembre a les 17h a  

l'edifici de primària. 
(qualsevol canvi s’informarà al plafó de l’escola) 



Activitats Bàsiques 
Acollida matinal (a l’escola d’infantil) 
Es tracta d’un espai tot i que breu molt necessari dins la 
oferta de l’escola. Som conscients de la seva importància i 
es per això que lluny de la visió tradicional de guarderia, 
treballem a diari per dotar de qualitat a aquesta activitat. 
Realitzem jocs i tallers i potenciem la interacció social entre 
els alumnes. També ens ocupem de que esmorzin com si 
fossin a casa. De P3 a sisè. 

Preus mensuals: 
De dilluns a divendres de 7,30h a 9,00h ►42 €/mes 
De dilluns a divendres de 8,00h a 9,00h ►32 €/mes 
De dilluns a divendres 30 minuts ►19 €/mes 
 

Esporàdics: 
De dilluns a divendres de 7,30h a 9,00h ► 6 €/dia 
De dilluns a divendres de 8,00h a 9,00h ►4 €/dia 
De dilluns a divendres 30 minuts ►3 €/dia 
 

Berenar   
Espai que va de les 16:30h a les 17h, únic i exclusiu per que 
el nen bereni i els pares tinguin una mica mes de marge a 
l’hora de recollir-los. 

Preus mensuals: 
De dilluns a divendres de 16,30 a 17,00h ► 19 €/mes 

Esporàdics: 

De 16,30 a 17,00 ► 3 €/dia 
 

Multiactivitats  
Horari: de dilluns a divendres de 16.30h a 18,00h  

En aquesta activitat el nen tindrà coberta tota la setmana 
d’activitats i podrà anar cada dia a la que es faci segons el 
quadre d’activitats (ball, anglès, plàstica...). Els divendres al 
no haver-hi activitat faran ludoteca. * En aquesta activitat no 
s’inclou la piscina. 

Preu: 50 €/mes 

Esporàdics preu: 6 €/dia  

Activitats educació infantil 

Anglès 
Horari: dijous de 16.30h a 18h  Preu: 20 €/mes 
Reforça el teu angles mitjançant la realització de tallers i jocs, 
totalment pràctic i parlat. 
 

Plàstica 
Horari: dimarts de 16.30h a 18h                                                 Preu: 20€/mes 
A través de la pintura, del dibuix, de l'escultura, de la 
manipulació de diferents materials volem crear un espai on 
l'infant pugui fer volar la seva imaginació. 

 
 

Ball 
Horari: dilluns i dimecres de 16.30h a 18h      Preu: 28 €/mes 

El ball és una forma d’expressar el que portem dins, a més de 
ser una excel·lent manera de fer esport.  

Futbol ( Escola Minis) 
Matricula: 95 € (aquesta inclou la equipació d'entrenament: samarreta, 
pantalons, mitjons, dessuadora, xandall i motxilla + equip pels partits).  
 

Preu: 25€/mes. 
 

Horaris: Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30, nens i nenes de 4 i 5 anys. 

Activitats educació primària 

Futbol 
Matricula: 95 € (aquesta inclou la equipació d'entrenament: sama-
rreta, pantalons, mitjons, dessuadora, xandall i motxilla + equip pels 
partits).  

Preu: 25€/mes 
 

Horaris: 
 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30, nens i nenes de 6 i 7 anys. 
(Pre-benjamins) 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30, nens i nenes de 10 i 11 anys. 
(Alevins) 
Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30, nens i nenes de 8 i 9 anys. 
(Benjamins) 
  
Anglès 
Horari: dimarts de 16.30h a 18h                                        Preu: 20 €/mes 
Reforça el teu anglès mitjançant la realització de tallers i 
jocs, totalment pràctic i parlat.  

Plàstica 
Horari: dijous de 16.30h a 18h                                                   Preu: 20€/mes 
A través de la pintura, del dibuix, de l'escultura, de la 
manipulació de diferents materials volem crear un espai on  
l'infant pugui fer volar la seva imaginació. 

 

Ball 
Horari: dilluns i dimecres de 16.30h a 18h Preu: 28 €/mes 

El ball és una forma d’expressar el que portem dins, a més 
de ser una excel·lent manera de fer esport. Són molts els 
alumnes que dins la oferta esportiva extraescolar no troben 
el que els hi agrada. 

 


