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FUNCIONAMENT DE LES EXTRAESCOLARS 
DE L’ESCOLA LOLA ANGLADA CURS  
2014 – 2015

Les dates d’inici seran les següents:
•	 Activitats esportives de competició:  

1 de setembre. 
•	 Resta d’activitats extraescolars: 15 de 

setembre.
Per tal de coordinar que l’inici sigui en 
aquestes dates, serà imprescindible haver 
entregat la butlleta d’inscripció abans del 
12 de juliol de 2014. 

Per tal de facilitar el procés podeu:
•	 Entregar el full d’inscripció al mati al 

servei d’acollida.
•	 Enviar un correu a administracio@ambi-

tescola.cat amb el formulari escanejat.

Totes les inscripcions que s’hagin entregat 
abans	de	finalitzar	aquest	curs	(20	de	juny	
de 2014) tindran un descompte de 5€ a la 
quota de setembre. 
Totes les activitats extraescolars s’allarga-
ran	fins	l’últim	dia	del	curs	2014-15.

Per al correcte funcionament de les acti-
vitats s’adequarà el nombre màxim d’ins-
crits a cada activitat per ordre d’inscripció 
confirmada.	
Per a donar de baixa un nen/a d’una activi-
tat durant el curs, serà imprescindible que 
hagueu enviat un correu a  
administracio@ambitescola.cat.
Per a donar d’alta un nen/a d’una activitat 
durant el curs, serà imprescindible que 
hagueu omplert el full d’inscripció que 
trobareu a la nostra pagina web i l’envieu a 
administracio@ambitescola.cat o l’entre-
gueu directament al matí a l’acollida.

De	totes	les	activitats	que	es	realitzin	
a l’escola Artur Martorell , els monitors 
d’Àmbit escola faran el trasllat a les 16.30h 
des de l’escola Lola Anglada a l’Escola 
Artur	Martorell,	quan	finalitzin	les	activitats	
extraescolars els nens i les nenes s’hauran 
de recollir a l’escola Artur Martorell.

En	el	cas	que	algú	tingui	alguna	causa	de	
força major que li impedeixi recollir algun 
nen/a l’escola Artur Martorell, feu-nos- ho 
constar al full d’inscripció i mirarem de bus-
car-hi una solució.

REUNIÓ EXTRAESCOLARS
17 DE JUNY A LES 17H.

al gimnàs de l’Escola



 ACOLLIDA MATINAL  

Es tracta d’un espai tot i que breu molt 
necessari dins la oferta de l’escola. 
Som conscients de la seva importàn-
cia	i	es	per	això	que	lluny	de	la	visió	tra-
dicional de guarderia, treballem a diari 
per dotar de qualitat a aquesta activi-
tat.	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

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Música i moviment
A través de la musica, i sempre a par-
tir del joc, treballarem les capacitats 
bàsiques com són la concentració i la 
percepció auditiva, la memòria rítmica, 
melòdica, la projecció de la veu i la po-
sició corporal.
Aprendrem	a	gaudir	de	la	música	amb	
activitats molt diverses com la d’inven-
tar una història a partir d’una melodia.

Adreçat a alumnes de: P3, P4 i P5
Preu: 18€ 
Dies activitat: Dilluns de 16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Fut-bàsquet
Aprendran a jugar a bàsquet i a futbol, 
esports que a partir de 1r de primària 
podran practicar a l’escola en modali-
tat de competició. Durant el curs parti-
ciparan alguns partits amistosos, 1 per 
trimestre mínim. No cal comprar cap 
uniforme, els cedim nosaltres per cada 
partit.

Adreçat a alumnes de: P4 i P5

Preu: 26.50€ 
Dies activitat: Dilluns i dimecres de 
16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Dansa i expressió-psicodansa
Adreçat a nens i nenes amb inquie-
tud pel ball i que, mitjançant melodies 
conegudes	 i	 senzilles	 coreografies,	
podran	aprofundir	i	realitzar	una	com-
pleta activitat física i artística. La inici-
ació a les danses modernes consisteix 
en una activitat bàsica que combina 
la	música	 i	 el	moviment.	 Les	 classes	
s’estructuraran en un escalfament per 
a	preparar	el	cos;	els	materials	(pilotes,	
mocadors...) ens ajudaran amb la part 
més tècnica, basada en l’aprenentatge 
de	passos	senzills	que	ens	permetran	
configurar	 un	 petit	 ball;	 i	 acabarem	
amb moviments lliures seguint una 
música	proposada.	
Els grups de dansa de l’escola partici-
parem 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’entra-
da d’aquests festivals són despeses 
extraordinàries. La participació als fes-
tivals i, per tant, l’abonament d’aques-
tes despeses no té mai caràcter obli-
gatori, és totalment voluntari.

Adreçat a alumnes de: P4 i P5
Preu: 26.50€
Dies activitat: Dimarts i dijous de 
16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Plàstica 1
L’experimentació ens porta al coneixe-
ment, i a partir d’aquest coneixement, 
l’infant podrà escollir els elements que 
l’ajudin a expressar-se. Experimentem 
a través de l’escultura, del dibuix, la 
pintura, el gravat, l’artesania, l’assem-
blatge, el collage... Com? Observant 
del	natural,	d’imatges,	de	fotografies...	
utilitzant	 la	memòria	 i	 la	 imaginació	a	
partir d’una història escoltada i visua-
litzada.	Amb	aquestes	eines	coneixem	
materials. Aquests materials poden 
provenir del reciclatge. També és molt 
important	 la	 reutilització,	 donar	 altres	
usos als materials i objectes. Coneixe-
rem també diferents materials d’artista: 

carbonets, cretes, pigments, pastels, 
tintes, diferents llapis, diferents dure-
ses... Coneixerem diferents suports, 
diferents tècniques, diferents eines. És 
molt important la presentació dels tre-
balls,	transmetre	 i	ensenyar	a	 la	resta	
d’infants la feina feta. D’una banda ens 
ajuda a ambientar l’aula i les instal·laci-
ons, tan siguin interiors com exteriors; i 
de l’altra cada treball s’ha de concebre 
com un bocí d’art.
El primer mes de cada trimestre co-
brarem 5€ que aniran adreçats íntegra-
ment a la compra de material.

Adreçat a alumnes de: P4 i P5
Preu: 20€
Dies activitat: Dimarts de16.30h a 
18h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada
Responsable Activitat: Mar	Márquez	
http://plasticaallola.blogspot.com.es/

Berenar
Espai que va de les 16.30h a les 17h, 
únic	 i	 exclusiu	perquè	el	nen	bereni	 i	
els pares tinguin una mica més de mar-
ge a l’hora de recollir-los.

Adreçat a alumnes de: P3, P4 i P5, 
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
Preu: 19€ , dies esporàdic 3€
Dies activitat: Dilluns, dimarts, dime-
cres, dijous i divendres de 16.30h a 17h
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Anglès 1
Activitat adreçada a l’aprenentatge de 
l’anglès i que servirà per incrementar 
vocabulari i consolidar els coneixe-
ments adquirits a l’escola.

Adreçat a alumnes de: P3, P4 i P5
Preu: 20€
Dies activitat: Dijous
Nombre màxim de nens/es: 18 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

 



ACTIVITATS 
DE PRIMÀRIA

Roda d’esports
Aquesta activitat pretén introduir la 
pràctica de diversos esports a les ne-
nes	i	als	nens	que	hi	participen	(atle-
tisme,	bàsquet,	futbol,	hockey,	hand-
bol, tennis taula, etc.). La varietat dels 
esports practicats la converteix en 
una activitat molt dinàmica que aju-
da als nens i nenes a fer esport d’una 
manera	lúdica.	

Adreçat a alumnes de: P5, 1r i 2n
Preu: 26.50€
Dies activitat: Dimarts i dijous de 
16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 22 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Patinatge 1
En aquest primer nivell els i les alum-
nes han de ser molt valents/es, ja que 
han de treballar per superar el primer 
nivell i, tot sigui dit, un dels més com-
plicats i importants per poder ser un 
bon patinador. Es tracta de prendre 
contacte amb el terra i perdre així la 
por a la caiguda.
El patinatge artístic és un esport molt 
complert, ja que en les execucions 
de	 les	 diferents	 figures,	 salts	 i	 pirue-
tes s’han de treballar i dominar totes 
les parts del nostre cos, i aconseguir 
el punt òptim entre harmonia, estètica 
i equilibri. Un cop aconseguit això cal 
integrar-ho	en	una	coreografia	musical.	
Adreçat a alumnes de: P5, 1r i 2n
Preu: 26.50€
Dies activitat: DILLUNS I DIMECRES 
de16.30h a 18h.
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Les activitats de patinatge estaran 
supervisades per la Cecilia Tomás 
(Ceci), responsable del CPAM (club 
patinatge artístic Montgat), i estaran 
conduïdes per personal del CPAM.

Patinatge 2
El segon nivell és quan ja els nens/
es han adquirit un bon domini del seu 
cos a sobre d’uns patins, i ja poden 
executar	 diverses	 figures	 artístiques	
i començar a incloure algun salt. Els 
patinadors ja comencen a dominar 
alguns salts i cabrioles rotant sobre 

si mateixos. Han agafat una segure-
tat important que els fa patinar obli-
dant-se que van sobre uns patins. A 
partir d’aquests tres principals nivells 
tots	els	salts,	cabrioles	i	figures	artísti-
ques executades en el patinatge artís-
tic	s’han	d’anar	rectificant	fins	arribar	
a ser correctes tècnicament, i també 
elegants i harmonioses quan s’inclo-
uen	en	una	coreografia	d’un	ball.

Adreçat a alumnes de: 3r, 4t, 5è i 6è
Preu: 26.50€
Dies activitat: Dilluns i dimecres 
de18h. a 19h.
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Les activitats de patinatge estaran 
supervisades per la Cecilia Tomás 
(Ceci), responsable del CPAM (club 
patinatge artístic Montgat), i estaran 
conduïdes per personal del CPAM.

Escacs
Iniciació als escacs.
És una activitat pensada per passar 
una bona estona i ajudar a mantenir la 
concentració.

Adreçat a alumnes de: 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è
Preu: 13€
Dies activitat: Dijous al migdia
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

ACTIVITATS ESPORTIVES 
DE COMPETICIÓ

Bàsquet de competició 
S’organitzaran	els	següents	equips	de	
competició:
•	 Pre-benjamí competició 1r:  

Dilluns i dimecres.
•	 Pre-benjamí competició 2n:  

Dilluns i dimecres.
•	 Benjamí competició 3r:  

Dimarts i dijous. 
•	 Benjamí competició 4t:  

Dimarts i dijous. 
Preu: 34,70€ 

•	 Aleví competició 5è:  
Dilluns i dimecres. Els entrenaments 
es	faran	a	segona	hora	(18h	a	19.15).

•	 Aleví competició 6è:  
Dilluns i dimecres. Els entrena-
ments	es	faran	a	segona	hora	(18h	
a 19.15).

Els equips de 5è, 6è participaran a la 
competició de la Federació catalana 
de Basquetbol 
Preu: 39,70€

Karate Kyokushinkai 1
El Karate és una de les disciplines que 
més pot contribuir al procés formatiu 
de les nenes i els nens, ja que desen-
volupa tan el seu estat físic com emo-
cional, i millora considerablement el 
seu rendiment en tots els àmbits.

Adreçat a alumnes de: 1r, 2n i 3r
Preu: 28€
Dies activitat: Dilluns i dimecres de 
16.30h a 18h.
Nombre màxim de nens/es: 18 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Karate Kyokushinkai 2
El Karate és una de les disciplines que 
més pot contribuir al procés formatiu 
de les nenes i els nens, ja que desen-
volupa tan el seu estat físic com emo-
cional, i millora considerablement el 
seu rendiment en tots els àmbits.

Adreçat a alumnes de: 4t, 5è i 6è
Preu: 28€
Dies activitat: DILLUNS I DIMECRES 
a	segona	hora	(18h	a	19.15).
Nombre màxim de nens/es: 18 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

ACTIVITATS CORPORALS  
I DANSA

Dansa creativa i introducció al 
“hip-hop”
Anirem deixant el joc en un segon ter-
me i ens endinsarem en la dansa clàs-
sica, 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 partici-
parem 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’en-
trada d’aquests festivals són despe-
ses extraordinàries. La participació 
als festivals i, per tant, l’abonament 
d’aquestes despeses no té mai caràc-
ter obligatori, és totalment voluntari.



Adreçat a alumnes de: 1r i 2n
Preu: 26.50€
Dies activitat: Dilluns i dimecres 
de16.30h a 18h.
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Artur Martorell.

Aquesta activitat es farà a l’escola Ar-
tur Martorell, els monitors d’ÀMBIT 
ESCOLA seran els encarregats de 
fer l’acompanyament de l’escola Lola 
Anglada fins a l’escola Artur Martorell. 
Els nens i nenes s’hauran de recollir a 
l’Escola Artur Martorell.

“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 partici-
parem 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’en-
trada d’aquests festivals són despe-
ses extraordinàries. La participació 
als festivals i, per tant, l’abonament 
d’aquestes despeses no té mai caràc-
ter obligatori, és totalment voluntari. 
Aquesta activitat es farà a les instal-
lacions de l’escola Artur Martorell, 
els monitors d’Àmbit escola vindran 
a buscar els nens i nenes que facin 
aquesta activitat a l’escola Lola An-
glada	i	faran	l’acompanyament	fins	a	
l’escola Artur Martorell. Els Nens i ne-
nes s’han de recollir a les 18 h a l’es-
cola Artur Martorell.

Adreçat a alumnes de: 3r i 4t
Preu: 26,50€
Dies activitat: DIMARTS I DIJOUS 
de16.30h a 18h.
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Artur Martorell

“Hip-hop 3”
Aprofundiment en aquests estils de 
dansa.
Com	aquests	darrers	anys	els	grups	
de dansa de l’escola participen en di-
versos festivals al llarg del curs. Tant 
els mestres de dansa com la nostra 
empresa pensem que és bo que els 
nens i les nenes vagin vestits amb una 
mateixa	indumentària	que	les	identifi-
qui com a grup.
L’adquisició d’aquests vestits 

(màxim	 15€)	 i	 l’abonament	 de	 l’en-
trada d’aquests festivals són despe-
ses extraordinàries. La participació 
als festivals i per tant l’abonament 
d’aquestes despeses no té mai caràc-
ter obligatori, és totalment voluntari.

Adreçat a alumnes de: 5è i 6è
Preu: 26.50€
Dies activitat: Dimarts i dijous 
de16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

ACTIVITATS MUSICALS  
I ARTÍSTIQUES

Coral infantil Escola Lola Anglada
L’objectiu és la creació de la coral in-
fantil de l’escola i que els nens gau-
deixin de les sensacions inigualables 
que es tenen quan es participa en una 
activitat musical col·lectiva.

Adreçat a alumnes de: 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è
Preu: 14€
Dies activitat: Dijous migdia de 14h 
a 15h.
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Teatre 1: Expressió corporal i 
tècniques teatrals
Una aproximació al llenguatge corpo-
ral, per expressar, alliberar i comuni-
car 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.
Aquesta activitat es farà a les instal-
lacions de l’escola Artur Martorell, 
els monitors d’Àmbit escola vindran 
a buscar els nens i nenes que facin 
aquesta activitat a l’escola Lola An-
glada	i	faran	l’acompanyament	fins	a	
l’escola Artur Martorell. Els Nens i ne-
nes s’han de recollir a les 18 h a l’es-
cola Artur Martorell.

Adreçat a alumnes de: P5 i 1r
Preu: 26.50€
Dies activitat: DIJOUS de 16.30h a 
18.45h.
Nombre màxim de nens/es: 20 

Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Responsable Activitat: Ivonne 
Miralles
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Artur Martorell

Teatre 2: Expressió corporal i 
tècniques teatrals
Una aproximació al llenguatge corpo-
ral, per expressar, alliberar i comuni-
car 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.
Aquesta activitat es farà a les instal-
lacions de l’escola Artur Martorell, 
els monitors d’Àmbit escola vindran 
a buscar els nens i nenes que facin 
aquesta activitat a l’escola Lola An-
glada	i	faran	l’acompanyament	fins	a	
l’escola Artur Martorell. Els Nens i ne-
nes s’han de recollir a les 18 h a l’es-
cola Artur Martorell.

Adreçat a alumnes de: 2n i 3r
Preu: 26.50€
Dies activitat: DIMARTS de 16.30h a 
18.45h
Nombre màxim de nens/es: 20 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Responsable Activitat:  
Ivonne Miralles
Lloc on realitzarem l’activitat: 
Escola Artur Martorell

Teatre 3: Expressió corporal i 
tècniques teatrals
Una aproximació al llenguatge corpo-
ral, per expressar, alliberar i comuni-
car 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.
Aquesta activitat es farà a les instal-
lacions de l’escola Artur Martorell, 
els monitors d’Àmbit escola vindran 
a buscar els nens i nenes que facin 
aquesta activitat a l’escola Lola An-
glada	i	faran	l’acompanyament	fins	a	
l’escola Artur Martorell. Els Nens i ne-
nes s’han de recollir a les 18 h a l’es-
cola Artur Martorell.
Adreçat a alumnes de: 4t, 5è i 6è
Preu: 26.50€
Dies activitat: DIMECRES de 16.30h 
a 18.45h.
Nombre màxim de nens/es: 20 
Nombre mínim per començar 



l’activitat: 8 nens/es.
Responsable Activitat: Ivonne Miralles
Lloc on realitzarem l’activitat: 
Escola Artur Martorell

Plàstica 2
L’experimentació ens porta al coneixe-
ment, i a partir d’aquest coneixement, 
l’infant podrà escollir els elements que 
l’ajudin a expressar-se. Experimentem 
a través de l’escultura, del dibuix, la 
pintura, el gravat, l’artesania, l’assem-
blatge, el collage... Com? Observant 
del	natural,	d’imatges,	de	fotografies...	
utilitzant	 la	memòria	 i	 la	 imaginació	a	
partir d’una història escoltada i visualit-
zada.	Amb	aquestes	eines	coneixerem	
materials. Aquests materials poden 
provenir del reciclatge. També és molt 
important	 la	 reutilització,	 donar	 altres	
usos als materials i objectes. Coneixe-
rem també diferents materials d’artista: 
carbonets, cretes, pigments, pastels, 
tintes, diferents llapis, diferents dure-
ses... Coneixerem diferents suports, 
diferents tècniques, diferents eines. És 
molt important la presentació dels tre-
balls,	transmetre	 i	ensenyar	a	 la	resta	
d’infants la feina feta. D’una banda ens 
ajuda a ambientar l’aula i les instal·laci-
ons, tan siguin interiors com exteriors; i 
de l’altra cada treball s’ha de concebre 
com un bocí d’art.
A principi de cada trimestre es cobra-
rà 5€ que seran per a pagar el cost del 
material.

Adreçat a alumnes de: 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è
Preu: 20€
Dies activitat: Dijous de 16.30h a 
18h.
Nombre màxim de nens/es: 20 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada
Responsable Activitat: Mar	Márquez		
http://plasticaallola.blogspot.com.es/

Circ
Aquesta activitat és una proposta de 
l’escola de circ de Rogelio Rivel.
Properament rebreu més informació 
però us avancem el següent:

Adreçat a alumnes de:
Grup A: 1r, 2n, 3r
Grup B: 4t, 5è i 6è
Preu: 35€
Dies activitat: Divendres
Nombre màxim de nens/es: 12 per grup
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Lloc on es farà l’activitat:
Escola Artur Martorell

ACTIVITATS DE  
SUPORT A L’ESTUDI

Anglès 2
Activitat adreçada a l’aprenentatge 
de l’anglès i que servirà per incre-
mentar vocabulari i consolidar els 
coneixements adquirits a l’escola.
El material didàctic necessari per a 
dur a terme aquesta activitat serà 
aportat per l´AMPA, a l’igual que el 
de la resta de les activitats, i quedarà 
socialitzat	per	als	propers	anys.	El	
material d’exercicis propi de cada 
alumne i que indicarà el mestre l’hau-
rà de comprar cada família. 

Adreçat a alumnes de: 1r i 2n
Preu: 20€
Dies activitat: Dijous de 16.30h a 18h
Nombre màxim de nens/es: 20 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Anglès 3
Activitat adreçada a l’aprenentatge 
de l’anglès i que servirà per incre-
mentar vocabulari i consolidar els 
coneixements adquirits a l’escola.
El material didàctic necessari per a 
dur a terme aquesta activitat serà 
aportat per l´AMPA, a l’igual que el 
de la resta de les activitats, i quedarà 
socialitzat	per	als	propers	anys.	El	
material d’exercicis propi de cada 
alumne i que indicarà el mestre l’hau-
rà de comprar cada família. 
Adreçat a alumnes de:3r i 4t.
Preu: 30€
Dies activitat: Dilluns i dimecres de 
16.30h a 18h.
Nombre màxim de nens/es: 20
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Anglès 4
Activitat adreçada a l’aprenentatge 
de l’anglès i que servirà per incre-
mentar vocabulari i consolidar els 
coneixements adquirits a l’escola.
El material didàctic necessari per a 
dur a terme aquesta activitat serà 
aportat per l´AMPA, a l’igual que el 
de la resta de les activitats, i quedarà 
socialitzat	per	als	propers	anys.	El	
material d’exercicis propi de cada 
alumne i que indicarà el mestre l’hau-
rà de comprar cada família. 

Adreçat a alumnes de: 5è i 6è
Preu: 30€
Dies activitat: Dilluns i dimecres de 

18h a 19.15h
Nombre màxim de nens/es: 16 
Nombre mínim per començar l’acti-
vitat: 8 nens/es.
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Berenar
Espai que va de les 16.30h a les 17h, 
únic	i	exclusiu	perquè	el	nen	bereni	
i els pares tinguin una mica més de 
marge a l’hora de recollir-los.

Adreçat a alumnes de: P3,P4 i P5
Preu: 19€, dies esporàdics 3€
Dies activitat: Dilluns, dimarts, dime-
cres, dijous i divendres de16.30h a 17h
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

Espai d’estudi
És un espai que té com a objectiu que 
les nenes i els nens que fan activitats 
a segona hora disposin d’un lloc amb 
ambient d’estudi on realitzar els deu-
res i repassar les matèries en les que 
es pugui tenir algun dubte o dificultat.
Aquesta activitat estarà atesa per 
un monitor que resoldrà els dubtes 
que  puguin tenir en qualsevol de les 
matèries.

DILLUNS I DIMECRES de 16.30 a 18h. 
Aquesta activitat està adreçada a les 
nenes i nens que fan activitats extra-
escolars a segona hora.
Lloc on realitzarem l’activitat:  
Escola Lola Anglada

ACTIVITATS PER A  
MARES I PARES

Pilates
L’ activitat començarà l’1 setembre 
i	durarà	fins	el	30	de	juny.
Preu 2 dies: 25€ 
Preu 1 dia: 15€ 
Dimarts i dijous de 21h a 22h



Activitats	  extraescolars	  curs	  2014-‐2015	  
ESCOLA	  LOLA	  ANGLADA	  	  

	  

RESUM	  
ACTIVITATS	  

P3	   P4	   P5	   1r	   2n	   3r	   4t	   5è	   6è	  

Acollida	  matinal	  
(7.30	  a	  9h)	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

Acollida	  matinal	  
(8	  a	  9h)	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

Acollida	  matinal	  
(8.30	  a	  9h)	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  

Música	  i	  moviment	   DILLUNS	   DILLUNS	   DILLUNS	   	   	   	   	   	   	  

Fut-‐bàsquet	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	   	   	   	   	   	   	  

Dansa	  i	  expressió	  –	  	  
Psicodansa	  

	   DIMARTS	  
DIJOUS	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

	   	   	   	   	   	  

Plàstica	  1	   	   DIMARTS	   DIMARTS	   	   	   	   	   	   	  

Berenar	  
De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

De	  dilluns	  a	  
divendres	  
16.30	  –	  17h	  

Anglès	  1	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	   	   	   	   	   	   	  

Roda	  d’esports	   	   	  
DIMARTS	  
DIJOUS	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

DIMARTS	  
DIJOUS	   	   	   	   	  

Patinatge	  1	  
	  

	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	   	   	   	   	  

Patinatge	  2	  
	  

	   	   	   	   	  
DILLUNS	  

DIMECRES	  
18:00h-‐19:00h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:00h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:00h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:00h	  

Escacs	  
	  

	   	   	   DIJOUS	  
MIGDIA	  

DIJOUS	  
MIGDIA	  

DIJOUS	  
MIGDIA	  

DIJOUS	  
MIGDIA	  

DIJOUS	  
MIGDIA	  

DIJOUS	  
MIGDIA	  

Bàsquet-‐Prebenjamí	   	   	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

	   	   	   	  

Bàsquet-‐Benjamí	   	   	   	   	   	  
DIMARTS	  	  
DIJOUS	  	  

DIMARTS	  
DIJOUS	   	   	  

Bàsquet-‐Aleví	   	   	   	   	   	   	   	  
DILLUNS	  

DIMECRES	  
18:00h-‐19:15h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:15h	  

KarateKyokushindai	  1	   	   	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

	   	   	  

KarateKyokushindai2	   	   	   	   	   	   	  
DILLUNS	  

DIMECRES	  
18:00h-‐19:15h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:15h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:15h	  

Dansa	  creativa-‐	  
Hip-‐hop	  

	   	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	   	   	   	   	  

Hip-‐hop	  2	   	   	   	   	   	  
DIMARTS	  
DIJOUS	  

DIMARTS	  
DIJOUS	   	   	  

Hip-‐hop	  3	   	   	   	   	   	   	   	  
DIMARTS	  
DIJOUS	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

Coral	  	   	   	   	   DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

DIJOUS	  
14:00h-‐15:00h	  

Teatre	  1	   	   	   DIJOUS	  
16:30h-‐18:45h	  

DIJOUS	  
16:30h-‐18:45h	   	   	   	   	   	  

Teatre	  2	   	   	   	   	   DIMARTS	  
16:30h-‐18:45h	  

DIMARTS	  
16:30h-‐18:45h	   	   	   	  

Teatre	  3	   	   	   	   	   	   	   DIMECRES	  
16:30h-‐18:45h	  

DIMECRES	  
16:30h-‐18:45h	  

DIMECRES	  
16:30h-‐18:45h	  

Plàstica	  2	   	   	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	   DIJOUS	  

Anglès	  2	   	   	   	   DIMARTS	   DIMARTS	   	   	   	   	  

Anglès	  3	   	   	   	   	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	   	   	  

Anglès	  4	   	   	   	   	   	   	   	  
DILLUNS	  

DIMECRES	  
18:00h-‐19:15h	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

18:00h-‐19:15h	  

Circ	  (grup	  A)	   	   	   	   DIVENDRES	   DIVENDRES	   DIVENDRES	   	   	   	  

Circ	  (grup	  B)	   	   	   	   	   	   	   DIVENDRES	   DIVENDRES	   DIVENDRES	  

Espai	  d’estudi	   	   	   	   	   	   DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

DILLUNS	  
DIMECRES	  

Pilates	  mares	  i	  pares	  
1dia-‐2dies	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

DIMARTS	  
DIJOUS	  

21:00	  –	  22:00h	  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014-2015
ESCOLA LOLA ANGLADA



 
 

 
FULL	  INSCRIPCIÓ	  EXTRAESCOLARS	  
SERVEI	  de	  MENJADOR	  i	  ACOLLIDA	  

ESCOLA	  LOLA	  ANGLADA	  
2014-‐15	  

 
Nom de l’alumne/a........................................................................................................................... Escola: ........................... 
Data naixement de l’alumne/a:........................................................................................................ Curs: ............................... 
Correu electrònic de contacte:.................................................................................................................................................. 
Telèfons de contacte:................................................................................................................................................................ 
 
Marcar amb una creu les activitats a les que us voleu inscriure  
 

 Acollida matinal (7:30 a 9h)  Dansa creativa-hip-hop – 1r i 2n (dilluns i dimecres) 
 Acollida matinal (8:00 a 9h)  Hip-hop 2 – 3r i 4t (dimarts i dijous) 
 Acollida matinal (8.30 a 9h)  Hip-hop 3 – 5è i 6è (dimarts i dijous) 
 Música i moviment – P3, P4 i P5 (dilluns)  Coral infantil (dijous migdia) 
 Futbàsquet – P4 i P5 (dilluns i dimecres)  Teatre 1 - P5 i 1r (dijous) 
 Dansa i expressió-Psicodansa – P4 i P5 (dimarts i dijous)  Teatre 2 - 2n i 3r (dimarts) 
 Plàstica 1 – P4 i P5 (dimarts)  Teatre 3 – 4t, 5è i 6è (dimecres) 
 Berenar – P3 fins 6è (de dilluns a divendres)  Plàstica 2 – P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è (dijous) 
 Anglès 1 – P3, P4 i P5 (dijous)  Anglès 2 – 1r i 2n (dimarts) 
 Roda d’esports – P5, 1r i 2n (dimarts i dijous)  Anglès 3 – 3r i 4t (dilluns i dimecres) 
 Patinatge 1 – P5, 1r i 2n (dilluns i dimecres)  Anglès 4 – 5è i 6è (dilluns i dimecres)* 
 Patinatge 2  - 3r, 4t, 5è i 6è (dilluns i dimecres)*  Espai d’estudi – 3r, 4t, 5è i 6è (dilluns i dimecres) 
 Escacs  migdia (dijous)  Circ – 1r, 2n i 3r (divendres) 
 Bàsquet prebenjamí 1r competició (dilluns i dimecres)  Circ – 4t, 5è i 6è (divendres) 
 Bàsquet prebenjamí 2n competició (dilluns i dimecres)  Pilates mares i pares 1 dia 
 Bàsquet benjamí 3r competició (dimarts i dijous)  Pilates mares i pares 2 dies (dimarts i dijous) 
 Bàsquet benjamí 4t competició (dimarts i dijous)  SERVEI MENJADOR 
 Bàsquet aleví 5è competició (dilluns i dimecres)*  Menjador (dilluns) 
 Bàsquet aleví 6è competició (dilluns i dimecres)*  Menjador (dimarts) 
 KarateKyokushindai 1 – 1r, 2n i 3r (dilluns i dimecres)  Menjador (dimecres) 
 KarateKyokushindai 2 – 4t, 5è i 6è (dilluns i dimecres)*  Menjador (dijous) 

   Menjador (divendres) 
* Segona hora (de 18 a 19.15h)   
 
Observacions generals 
 

     

 

 
Només per a les activitats esportives de competició : 
Començarà els entrenaments el dia que li correspongui a partir de l’1 de setembre ?   SI         NO    

En cas negatiu, quin dia començarà ?.                                  . 
 
Signatura del pare,mare o tutor/a. 
 
 
AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
En compliment de la nova Llei 16/2009 de Serveis de Pagaments de 13/11/2009 , 
en/na__________________________________________________  i NIF _________________________ 
com a titular del compte bancari , autoritzo a que atenguin els rebuts presentats per 
l’empresa Àmbit escola, S.L. amb càrrec al següent compte : 

 
Badalona a ____ de _____________________ de 201…. 
 
Signat pel titular del compte 
 
 
 
 
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el fitxer de l’empresa Àmbit escolaSL, la finalitat del qual és la de gestionar les comunicacions entre 
l’empresa Àmbit escola SL i els pares i mares dels alumnes, la gestió i cobrament de les activitats extraescolars organitzades per l’Ampa de l’escola Artur Martorell. El 
fitxer es troba inscrit en el Registre de Fitxers de Dades Personals de l’Agència Española de Protecció de Dades i podrà ser cedit segons preveu la Llei. L’òrgan 
responsable del fitxer és l’empresa Àmbit escola SL i l’adreça on l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’empresa 
Àmbit escola es carrer Pare claret n.5 , tot el qual s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.  

IBAN - ENTITAT - OFICINA - D.C. - NÚM. DE COMPTE 
                            


