
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 en que el vostre fill/a faci el curset 
de piscina el divendres, la família l’haurà d’acompanyar 
personalment al poliesportiu i també recollir-lo.
Preus: 115 €/any única quota.
Lloc: Poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià

Teatre 1: Expressió corporal i 
tècniques teatrals
Una aproximació al llenguatge corporal, per expressar, 
alliberar i comunicar a través del joc teatral, per buscar 
les relacions i experimentar la creació col·lectiva. 
Treballarem els sentits, els colors, les formes, així com 
tots els llenguatges expressius, integrats en un espai 
lúdic i educatiu, servint-nos de la música, dels contes i 
dels seus propis interessos.
Adreçat a alumnes: P5 i 1r. DIJOUS de 16.30 a 18.45.
Adreçat a alumnes: 1r, 2n i 3r. DIMARTS de 16,30 a 18,45.
Adreçat a alumnes: 3r, 4t, 5è i 6è. Dimecres de 16,30 a 18,45.
Preu: 26€ 
Responsable Activitat: Ivonne Miralles
Aquesta activitat es farà a l’escola ARTUR MARTORELL, els monitors d’ÀMBIT 
ESCOLA seran els encarregats de fer l’acompanyament de l’escola Lola 
Anglada fins a l’escola Artur Martorell a les 16.30h quan pleguin de l’escola.

 Important

•	 Totes les activitats començaran el mes d’octubre, 
tret de les activitats bàsiques que ja estan en 
funcionament.

•	 Podeu demanar la vostra 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 
20 de setembre o envieu-la per correu electrònic 
a administracio@ambitescola.cat.

•	 Els imports de totes les activitats seran 
domiciliats al vostre compte bancari a final de 
cada mes, excepte el futbol que ho gestiona 
directament 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 cuota de les activitats extraescolars a partir 
del mes de gener dels nens/es que no siguin 
membres de l’AMPA tindràn un increment de 4€ 
per activitat.

La reunió informativa tindrà lloc el 
Dijous dia 17 de setembre  

a les 17h a l’edifici de primària.

(qualsevol canvi s’informarà al plafó de l’escola)

Activitats 
extraescolars  
2013-2014
Escola
Lola Anglada

AMPA ESCOLA
LOLA ANGLADA



 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 6è.

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

Esporàdics:
De dilluns a divendres de 7,30 a 9h.  6 €/dia  
De dilluns a divendres de 8 a 9h.  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 17h.    19 €/mes  
Esporàdics: de 16,30 a 17,00.     3 €/dia

   

 Activitats educació infantil

Anglès

Reforça el teu angles mitjançant la realització de tallers i jocs, 
totalment pràctic i parlat.
Monitor: Maria Rodríguez
Horari: dijous de 16,30h a 18h. 
Adreçat a  alumnes de P3, P4 i P5. Preu: 20€/mes

Plàstica

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.
Monitor: Mar Márquez
Horari: dimarts de 16,30h a 18h. 
Adreçat a alumnes de P4 i P5. Preu: 20€/mes 
A principi de cada trimestre es farà un cobrament de 5€ en 
concepte de material.

Futbol (Escola Minis)

Matricula: 100 € (aquesta inclou la equipació d’entrenament: 
samarreta, pantalons, mitjons, dessuadora, xandall i motxilla + 
equip pels partits).

Preu: 30€/mes. 
Horaris: Dimarts i dijous de 17,30 a 18,30
nens i nenes de 4 i 5 anys.

Música
Iniciació al llenguatge musical i al ritme. Per alumnes de P3, P4 
i P5. En funció del nombre d’alumnes es separarien per grups.

Horari: Dilluns de 16,30 a 18h
Preu: 20 €/mes

 Activitats educació primària

Futbol
Matricula: 100 € (aquesta inclou la equipació d’entrenament: 
samarreta, pantalons, mitjons, dessuadora, xandall i motxilla + 
equip pels partits).

Preu: 30€/mes
Pre-benjamins (nens i nenes de 6 i 7 anys). Dilluns i dimecres de 17,30 a 18,30 h.
Alevins (nens i nenes de 10 i 11 anys). Dilluns i dimecres de 18,30 a 19,30 h 
Benjamins (nens i nenes de 8 i 9 anys). Dimarts i dijous de 18,30 a 19,30 h.
Infantils (nens i nenes de 10 i 11 anys). Dilluns i dimecres de 19,30 a 20,30 h

Bàsquet de competició 
Matrícula gratuïta, equipació (samarreta i pantaló 25€) 
Preu de l’activitat: 34,70€
Pre-benjamí competició (1r i 2n.). Dilluns i dimecres de 16,30 a 18h. 
Aquesta activitat es farà a l’escola ARTUR MARTORELL, els monitors d’ÀMBIT 
ESCOLA seran els encarregats de fer l’acompanyament de l’escola Lola Anglada 
fins a l’escola Artur Martorell a les 16.30h quan pleguin de l’escola.

Anglès 

Reforça el teu anglès mitjançant la realització de tallers i jocs, 
totalment pràctic i parlat. El professor d’anglès és nadiu. 
Monitor: David
Horari: (1r, 2n i 3r) dilluns de 16,30h a 18h.  
(4t, 5è i 6è) dimecres de 16,30h a 18h. Preu: 20€/mes

Plàstica

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.
Monitor: Mar Márquez
Horari: dijous de 16.30h a 18h. Preu: 20€/mes

Dansa creativa i introducció al “hip-hop”
Anirem deixant el joc en un segon terme i ens endinsarem en la 
dansa clàssica, que és la base de tots els estils de dansa existents, 
i començarem a fer pinzellades de hip-hop i funky. Tal i com hem fet 
aquests darrers anys, els grups de dansa de l’escola participarem 
en diversos festivals al llarg del curs. Tant les mestres de dansa com 
la nostra empresa pensem que és bo que els nens i les nenes vagin 
vestits amb una mateixa indumentària que els identifiqui com a grup.
L’adquisició d’aquests vestits (cost màxim 15€) i l’abonament 
de l’entrada d’aquests festivals són despeses extraordinàries. 
La participació als festivals i, per tant, l’abonament d’aquestes 
despeses no té mai caràcter obligatori, és totalment voluntari.

Adreçat a alumnes de: 1r, 2n i 3r. Mestre dansa: Dani Baños
DILLUNS I DIMECRES. Preu: 26€. 
Aquesta activitat es farà a l’escola ARTUR MARTORELL, els monitors d’ÀMBIT 
ESCOLA seran els encarregats de fer l’acompanyament de l’escola Lola 
Anglada fins a l’escola Artur Martorell a les 16.30h quan pleguin de l’escola.

“Hip-hop 2”
Iniciació i aprofundiment en aquest estil de dansa. 
Tal i com hem fet aquests darrers anys, els grups de dansa de 
l’escola participarem en diversos festivals al llarg del curs. Tant les 
mestres de dansa com la nostra empresa pensem que és bo que, els 
nens i les nenes vagin vestits amb una mateixa indumentària que els 
identifiqui com a grup.
L’adquisició d’aquests vestits (cost màxim 15€) i l’abonament 
de l’entrada d’aquests festivals són despeses extraordinàries. 
La participació als festivals i, per tant, l’abonament d’aquestes 
despeses no té mai caràcter obligatori, és totalment voluntari. 
Adreçat a alumnes de: 4t, 5è ,6è
Preu: 26 €. Mestre dansa: Dani Baños
DIMARTS I DIJOUS. Nombre màxim de participants: 22
Aquesta activitat es farà a l’escola ARTUR MARTORELL, els monitors d’ÀMBIT 
ESCOLA seran els encarregats de fer l’acompanyament de l’escola Lola 
Anglada fins a l’escola Artur Martorell a les 16.30h quan pleguin de l’escola.

IOGA per nens
Basant-se en els mateixos principis que el Ioga per adults, 
el ioga per nens és més dinàmic i amb més moviment. 
S’experimenta i es descobreix el cos i la ment d’una manera 
divertida basant-nos en el joc i la creativitat.
Preu: 20€. Horari: Dijous de 16,30 a 18h. 
Monitora: Míriam (Monitora de Ioga per pares i mares Artur 
Martorell)

Coral Lola Anglada
L’objectiu és la creació de la coral infantil de l’escola i que els 
nens gaudeixin de les sensacions inigualables que es tenen 
quan es participa en una activitat musical col·lectiva.
Monitor: Txell (Directora Coral curs anterior) 
Preu: 10€. Horari: Dimarts MIGDIA de 12,30 a 13,30h

Escacs Migdia
Iniciació als escacs. És una activitat pensada per passar una 
bona estona i ajudar a mantenir la concentració.
Preu: 12€. Horari: Dijous MIGDIA de 14 a 15h. 
Monitor: Antoni Castells


