
ESCOLA 

LOLA ANGLADA 

CURS 11—12 

ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

Activitats Conjuntes 

Piscina  

Horari: divendres de 16.3h a 19h 

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. 

Preus: 35€ /mensual 

 

Multiactivitats 

Horari: de dilluns a divendres de 16.30h a 18.h 

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, futbol,...). 

Preu: 47 €/mes 

 

Bàsquet 

A la nostra escola no oferim l’extraescolar de bàsquet, però 

si esteu interessat en fer-ne us podeu inscriure en l’escola 

Artur Martorell a l’adreça següent:                                     

http://www.ampaarturmartorell.cat/    Si hi ha un mínim de 

nens es podrà oferir el trasllat d’escola. 

 

 

 

Important: 

 Totes les activitats començaran el mes d’octu-

re, 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 23 de setembre  

 Els imports de totes les activitats seran domici-

liats al vostre compte a principi de cada mes, 

excepte el teatre que el gestiona directament 

l'entitat de lleure El Micaquer. 

 Per poder gaudir de qualsevol d’aquestes acti-

vitats 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. 

 

 

La reunió informativa tindrà lloc el 

dia 21 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. 

Preus mensuals: 

De dilluns a divendres de 7,30h a 9,00h ►40 €/mes 

De dilluns a divendres de 8,00h a 9,00h ►30 €/mes 

De dilluns a divendres 30 minuts ►17 €/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 ► 17 €/mes 

Esporàdics: 

De 16,30 a 17,00 ► 3 €/dia 

Ludoteca  

Activitats creatives  (jocs, tallers, danses, cançons, conta 

contes,..) possibiliten que el nen gaudeixi d’un espai creat 

per ells, on interactuen el joc dirigit i el lliure. 

Preus mensuals: 

De dilluns a divendres de 16,30 a 18,00h ► 40 €/mes 

De dilluns a dijous de 16,30 a 18,00h ► 35€ /mes 
 

Esporàdics 

de 16,30 a 18,00 ► 6 €/dia 

Activitats educació infantil 

Iniciació Esportiva  

Horari: dimarts i dijous 16.30h a 18h                     Preu: 24 €/mes 

L'escola decidirà els esports que vol treballar en funció de la 
tradició esportiva de l'escola. 
D'aquesta manera cada trimestre en treballarem un de dife-
rent. 

 

Anglès 

Horari: dijous de 16.30h a 18h  Preu: 17 €/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: 17€/mes 

 A través de la pintura, del dibuix, de l'escultura, de la mani-

pulació de diferents materials volem crear un espai on  

l'infant pugui fer volar la seva imaginació. 

 

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, improvi-

sació, contes teatralitzats, titelles, etc. 

El Micaquer 

 

Ball 

Horari: dimarts i dijous de 16.30h a 18h             Preu: 24 €/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. 

 

 

Activitats educació primària 

Futbol 

Horari: dilluns i dimecres 16.30h a 18h               Preu: 24 €/mes 

Esport molt estès a Catalunya de fàcil aplicació a l’escola. 
Plataforma del Lleure presenta un programació detallada de 
la temporada i entrenadors de futbol sala especialistes i en 
constant formació. 

 

Anglès 

Horari: dimecres de 16.30h a 18h                                        Preu: 17 €/mes 

Reforça el teu angles mitjançant la realització de tallers i 

jocs, totalment pràctic i parlat. 

 

Plàstica 

Horari: dilluns de 16.30h a 18h                                                   Preu: 17€/mes 

A través de la pintura, del dibuix, de l'escultura, de la mani-

pulació de diferents materials volem crear un espai on  

l'infant pugui fer volar la seva imaginació. 

 

Teatre 

Horari: dilluns de 16.30h a 18h                                                 Preu: 20 €/mes 

Activitats relacionades amb el món del teatre a través dels 

diferents mons dramàtics, expressió verbal, mímica, improvi-

sació, contes teatralitzats, titelles, etc. 

El Micaquer 

 

Ball 

Horari: dilluns i dimecres de 16.30h a 18h Preu: 24 €/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. 

Atletisme 

Horari: 2 dies a la setmana de 17h a 18h        Preu: 12 €/mes 

 Està orientada a qualsevol nen o nena de 1r fins a 6è que li 

agradin els esports en general i l’exercici físic.  Es farà al pati 

de l’escola. (Preu per un mínim de 12 nens) 

Unió Gimnàstica de Badalona 


