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Des de l’AMIPA un any més us volem presentar les activitats extraescolars per al curs 

vinent. Veureu que hi ha una àmplia oferta per a intentar satisfer totes les necessitats i 

edats. 

Des de la comissió d’extraescolars entenem que l’educació té moltes dimensions i és 

per això que proposem activitats esportives, musicals i escèniques, reforç de llengües 

estrangeres i aprenentatge de competències. 

Us recomanem que llegiu atentament la informació de totes les propostes. Per 

inscriure’s o per obtenir informació més concreta cal adreçar-se al telèfon, correu 

electrònic o web que s’indica a cada activitat. 

 

 

 

                 

  



 

 

     

 

 

Informacions importants 

 

• Per poder gaudir d’aquestes extraescolars, cal haver pagat la quota de 

Soci de l’AMIPA (35 € anuals per família). El pagament de la quota inclou una 

agenda personalitzada de l’escola que utilitzaran tots els alumnes de 1er a 6è. 

En el cas de tenir germans s’ha de comprar l’agenda al preu de 5€ la unitat que 

trobareu inclòs al llistat de llibres.  

• Aquests horaris i espais són provisionals i en cas, que no s’arribin als 

mínims o es necessitin fer grups nous, poden ser modificats. 

• Les classes no són recuperables si els alumnes van d’excursió, estan malalts o 

és dia festiu. (Excepte que tot el grup de classe sigui del mateix curs i que, per 

tant, l’activitat no es realitzi. Si es dóna el cas, la pròpia activitat juntament amb 

el coordinador d’extraescolars informaran el dia de recuperació de la classe). 

• En el cas que hi hagi més demanda que oferta en alguna extraescolar, tindran 

prioritat els alumnes que el curs passat la van realitzar i posteriorment, si 

s’escau, es realitzarà adjudicació de plaça mitjançant sorteig. 

• Agrairíem si us plau, que feu les inscripcions tal com s‘especifica a la circular. 

Per a l’organització de grups i aules us agrairem que feu les inscripcions abans 

del dia 13 de setembre. 

 

RECORDEU !! Cal fer inscripció nova cada curs, no es guarden places del 

curs anterior. 
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Casal Bon dia___________________________________________________ Pàg. 3 
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   CASAL BON DIA                                             Inici 12 setembre 2019 

 

Per intentar conciliar la vida familiar i laboral, el casal Bon dia serà diari i l’horari 

d’obertura serà a les 7:45 h. 

 

PERSONA DE CONTACTE: NOEMI ROSET 

ORGANITZA: AMIPA l’Entorn - Porqueres 

TELÈFON: 618 501 594 

ADREÇA ELECTRÒNICA: cordinador@amipaentorn.cat 

WEB:  https://amipaentorn.000webhostapp.com/  

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta de menjador a la bústia de l’AMIPA o 

entregar directament a la coordinadora. 

HORARI: 07:45 a 08:55 

LLOC: Entrada d’educació Infantil 

PREU: FIX a partir de les 7:45 = 1,5 €/dia (Rebut bancari amb el menjador) 

A partir de les 8:30 = 1,0 €/dia (Rebut bancari amb el menjador) 

  ESPORÀDIC  2,00 €/dia (Pagament en efectiu el mateix dia, als monitors 

corresponents.) 

 

*Es considera fix a partir de 2 dies, repetint la freqüència. 

 

 

 

 

  CASAL MIGDIA                                    Inici 12 setembre 2019 

Per intentar conciliar la vida familiar i laboral, l’objectiu d’aquest servei és que 

els infants puguin anar a dinar a casa. 

 

PERSONA DE CONTACTE: NOEMI ROSET 

ORGANITZA: AMIPA l’Entorn - Porqueres 

TELÈFON: 618 501 594 

   ADREÇA ELECTRÒNICA: cordinador@amipaentorn.cat 

   WEB:  https://amipaentorn.000webhostapp.com/ 

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta de menjador a la bústia de l’AMIPA o 

entregar directament al a la coordinadora. 

HORARI: 12:30 a 13:15 ES PREGA PUNTUALITAT A LA RECOLLIDA. 

LLOC: Entrada d’educació Infantil. 

PREU: FIX 1,5 €/dia ( Rebut bancari amb el menjador ) 

 ESPORÀDIC 2,00 €/dia (Pagament en efectiu el mateix dia, als    

monitors corresponents). 

 

 

 

*Es considera fix a partir de 2 dies, repetint la freqüència. 
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     CASAL DE TARDA                                    Inici 12 setembre 2019 

 

El casal de tarda és diari i s’ofereix de les 16:30 a les 18h a la pròpia escola. 

Espai de joc lliure i dirigit. 

 

PERSONA DE CONTACTE: NOEMI ROSET 

ORGANITZA: AMIPA l’Entorn - Porqueres 

TELÈFON: 618 501 594 

ADREÇA ELECTRÒNICA: cordinador@amipaentorn.cat 

WEB:  https://amipaentorn.000webhostapp.com/ 

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta de menjador a la bústia de l’AMIPA o 

entregar directament a la coordinadora. 

HORARI: 16:30 a 18:00h 

LLOC: Entrada d’educació Infantil 

PREU: FIX De 16:30 a 17:15 = 1,5 €/dia (Rebut bancari amb el menjador.) 

                  De 16:30 a 18:00 = 3€/dia (Rebut bancari amb el menjador.) 

           ESPORÀDIC 3,50 €/dia (Pagament en efectiu el mateix dia, als monitors) 

 

*Es considera fix a partir de 2 dies, però repetint la freqüència. 

 

 

 

 

 

 JUDO                                                              Inici 7 d’octubre 2019 

El judo és un esport olímpic. La seva finalitat és educar i formar als esportistes 

mitjançant classes dinàmiques plenes d’activitats divertides. El judo treballa el cos 

i la ment. Treballem sobre dos aspectes de la formació: la part motriu, on cada 

edat treballa els aspectes més importants pel desenvolupament físic del judoka i 

treballem els valors d’una manera especial, ja que el nostre esport els porta de 

manera intrínseca, desenvolupant la seva concentració, la seva motricitat i el seu 

equilibri, el nen/a es fa conscient de totes les seves possibilitats. 

 

PERSONA DE CONTACTE: JOSEP DOMÈNECH 

ORGANITZA: Club de Judo Vall del Terri 

TELÈFON: 686 189 922 

ADREÇA ELECTRÒNICA: contacte@judovalldelterri.cat  

WEB: www.judovalldelterri.cat 

 

EDATS: Des de 1r  a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament a la web o per telèfon. 

HORARI: DILLUNS – 12.35h a 13.35 

LLOC: Gimnàs del Pavelló de Porqueres 

ALUMNES: 16 màxim 

PREU: 70€/trimestrals, 1 hora setmanal (opció segon dia a Cornellà) 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma trimestral (70€) o anual (200€) hi ha un  

petit descompte si es paga tot el curs de cop.  

Cal pagar la quota d’inscripció (20€) que cobreix l’assegurança i el llibre de judo.  
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     MULTIESPORT                                         Inici 3 d’octubre 2018 

 

El joc és l’eina principal per aprendre. Es pretén afavorir l’educació i l’aprenentatge a 
través de l’activitat física i l’esport, a més de l’esforç, la participació i el respecte. Els i 
les participants d’infantil realitzaran jocs per afavorir la coordinació, l’equilibri, la relació 
espai-temps, la motricitat, etc. i un breu treball introductori als esports. Els i les 
participants de primària realitzaran jocs, activitats i esports, per posteriorment triar 
l’esport que més els agradi, si ho desitgen. L’alumnat podrà iniciar-se en aspectes 
tàctics genèrics aplicables a qualsevol esport així com també en la competició i els 
valors positius que aporta. 
 
ORGANITZA: CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

TELÈFON: Marc Sala - 605 668 998, Consell Esportiu - 972 581 344  

ADREÇA ELECTRÒNICA: msala@ceplaestany.cat 

WEB: www.ceplaestany.cat 

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS:  A www.ceplaestany.cat  

HORARI: P3 - P4 - P5: DIJOUS de 12:35 a 13:35 PREU 17,50€/mensuals. 

   1r - 3r: DILLUNS de 12:35 a 13:35 PREU 17,50€/mensuals. 

   P3 – 3R: DIMECRES de 16.30 a 17.45 PREU: 19.38€/mensuals                                                                     

(15min per brenar) 

  4t - 6è: DIVENDRES de 12:35 a 13:35 PREU 17,50€/mensuals. 

LLOC Pavelló de Porqueres 

ALUMNES: 7 mínim 

OBSERVACIONS: Combinació de dues activitats 204€/anuals (25,50€/mensual). Es 
cobrarà de forma trimestral. 
La inscripció a l’activitat inclou l’assegurança d’accident de cada participant, les 
sessions setmanals, la participació a les activitats de cap de setmana, dos informes de 
seguiment de l’evolució del participant al llarg del curs, l’entrega d’una samarreta al 
principi de curs i l’entrega d’un obsequi al finalitzar 
 

 

  ESCACS                                                        Inici 7 d’octubre 2018 

 

 

Els escacs són un esport i un joc entre dos jugadors que es juga en un tauler 

de compartiments quadrats i en què cada jugador disposa, en començar la 

partida, de setze peces. Per tant, l’activitat que us proposem és un joc i, com 

en qualsevol joc, l'objectiu és passar el temps mitjançant l'entreteniment i la 

diversió. 

  

  ORGANITZA: CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

  TELÈFON: Marc Sala - 605 668 998, Consell Esportiu - 972 581 344 

  ADREÇA ELECTRÒNICA: msala@ceplaestany.cat 

  WEB: www.ceplaestany.cat 

  

EDATS: Des de 4t fins a 6è 

INSCRIPCIONS:  A www.ceplaestany.cat 

HORARI: DILLUNS de 12:35 a 13:35. 

LLOC: Escola. 

ALUMNES: 5 mínim. 

PREU: 17,50€/mensuals,1 hora setmanal.  

  OBSERVACIONS: El pagament es  

Combinació de dues activitats 204€/any (25,50€/mensual). Es cobrarà de 

forma trimestral 

La inscripció a l’activitat inclou l’assegurança d’accident de cada participant, 

les sessions setmanals, la participació a les activitats de cap de setmana, dos 

informes de seguiment de l’evolució del participant al llarg del curs, l’entrega 

d’una samarreta al principi de curs i l’entrega d’un obsequi al finalitzar. 

 

 

 



 

 

 

            GAROU                     Inici 1 d’octubre 2019 

 

Som creadors de jocs de taula i rol, les sessions estan encarades a treballar l'auto-
estima, potenciar la imaginació, la socialització i desenvolupar tècniques creatives    
per no dependre tant de les noves tecnologies.   

 

 

PERSONA DE CONTACTE: CARLES ARQUEROS 

ORGANITZA: Garou S.L 

TELÈFON: 634 551 770 

ADREÇA ELECTRÒNICA: arqueros@garou.cat / garou@garou.cat  

WEB: www.garou.cat 

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar directament a 

la coordinadora. 

HORARI: DIMARTS 16:30 a 17:45 

LLOC: Zona d’educació infantil. 

ALUMNES: 8 mínim 

PREU: 19€/mensuals, 1 hora setmanal (2n germà 16€; 3r germà gratuït) 

OBSERVACIONS: Es realitzaran dos domiciliacions, una a finals d’octubre i la 

següent a finals de febrer.  

                            

                                    

 

      

          CUINA SENSE FOC, CONTES i MANUALITATS   
                                                                                            18 de setembre 2019 

 

1 TALLER CADA TRIMESTRE 

Cuina és una activitat divertida per crear amb les pròpies mans coses 

boníssimes.  

Contes i Titelles tradicionals, personalitzades i interactives amb els nens, 

enfocades a l’aprenentatge mitjançant l’entreteniment.  

Treballarem les manualitats amb diferents tècniques, intentant que siguin el més 

divertides i atractives possibles.  

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT MILLÁN 

ORGANITZA: ACADÈMIA MECA CENTRE - PALAFRUGELL 

TELÈFON: 972 610 287 

ADREÇA ELECTRÒNICA: mecacantre@mecacentre.cat 

WEB: www.mecacentre.com 

 

EDATS: Des de P4 fins a 4rt (Possibilitat d’inscripció per a nens de P3 per a 

l’últim trimestre únicament). 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA, entregar directament 

a la coordinadora, mail o telèfon de mecacentre. 

HORARI: DIMECRES 16.30 berenar i de 16:45 a 17:45 l’activitat. 

LLOC: Zona d’educació infantil. 

PREU: 31€/mensuals, 1 hora setmanal 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual des de la mateixa acadèmia. 
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                ANGLÈS TRADICIONAL                                Inici 1 d’octubre 2019 

   REFORÇ ACTIU DE LES CLASSES LECTIVES 

Classes dinàmiques de reforç a l’anglès ensenyat durant el curs, tenint com a 

base les noves tecnologies TIC, recursos didàctics interactius i elements digitals i 

en format paper de suport. 

Model basat en la programació o projectes interdisciplinaris, Currículum de 

Primària , Generalitat de Catalunya, 2009: 159 

 

PERSONA DE CONTACTE: FRANCESC o SUSAGNA 

ORGANITZA: L’AULA - ESPAI D’ESTUDI I D’APRENENTATGE — BANYOLES 

TELÈFON: l’Aula (Vil·la Olímpica) – 972583638 / 684325119 (Mata) 620739829 

ADREÇA ELECTRÒNICA: laula@espaiestudi.cat 

WEB: www.espaidestudi.cat 

 

EDATS: Des de P4 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament a la coordinadora de l’Escola l’Entorn ( tindreu les 

fitxes per omplir), sinó per telèfon o per mail. 

HORARI: P4: DIVENDRES de 13.55 a 14.55 

                P5: DIMARTS de 13:55 a 14.55 

   1r: DILLUNS de 13:55 a 14:55 

   2on: DIMARTS de 12:35 a 13:35 

   3r: DIJOUS de 13:55 a 14:55 

   4rt: DIJOUS de 12:35 a 13:35 

   5é: DILLUNS de 12.35 a 13.35 

   6è: DIVENDRES de 12:35 a 13:35 

ALUMNES: 4 mínim - 8 màxim. 

PREU: 25€/mensuals, 1 hora setmanal – matrícula anual 20€ 

LLOC: Aula d’anglès – zona d’eduació infantil 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual mitjançant rebut bancari 
 

 

  HAPPY KIDS                                                Inici 18 de Setembre 2019 

 

Sabem que el que agrada més als nens és jugar per això juguem amb ells en anglès.  
Els nens neixen amb un desig furiós d'aprendre, ho volen aprendre tot sobre tot i ho 
volen aprendre ja! Per això a Happy Kids tenim un mètode propi i dinàmic pq els nens 
gaudeixin aprenent anglès 

 

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT ABRADÓ 

ORGANITZA: HAPPY KIDS 

TELÈFON: 666 928 899 

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@happykids.cat 

WEB: www.happykids.cat 

 

 

EDATS: De P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament a Happy kids, via adreça electrònica.  

HORARI: P3, P4 i P5: DIMECRES 13:55 a 14:55. 

     1r a 6è: DIMECRES i DIVENDRES 12:35 a 13:35 

LLOC: Zona d’educació infantil. 

ALUMNES: 10 màxim – 5 mínim. 

PREU:  39€/mensuals - 1 Hora/setmanal 

 59€/mensuals – 2 Hores/setmanals.  

OBSERVACIONS: Cobrament mensual. Matricula i material:30€ a l’ inici de curs 

 

 

http://www.espaidestudi.cat/


 

 

 

 

  KIDS & US                                                       Inici 1 d’octubre 2019 

 

A Kids & Us els nens i les nenes creixen acompanyats dels personatges. Els 

nens s’identifiquen amb ells i creen una complicitat que determinarà el camí del 

seu aprenentatge, no només de l’idioma, sinó també d’una manera oberta i 

imaginativa de veure i entendre el món. 

PER DECISIÓ DEL CENTRE ORGANITZADOR, AQUESTA ACTIVITAT 

EXTRAESCOLAR NOMÉS S’OFEREIX PELS GRUPS QUE JA HAVIEN 

INICIAT L’ACTIVITAT EN CURSOS ANTERIORS i SEMPRE QUE EL GRUP 

SIGUI DE MÍNIM 5 PERSONES.  

 

PERSONA DE CONTACTE: PAZ CARDENAL 

ORGANITZA: KIDS&US BANYOLES 

TELÈFON: 972 58 08 40 

ADREÇA ELECTRÒNICA: coordinacio.banyoles@kidsandus.es 

WEB: www.kidsandus.es 

 

EDATS: Des de MARCIA fins a ANIMAL PLANET2 

INSCRIPCIONS: Directament al centre KIDS & US Banyoles. ( C/:Rambla, 33 ). 

HORARI: A concretar amb Kids & Us Banyoles. 

LLOC: Zona d’educació infantil. 

ALUMNES: 8 màxim - 5 mínim. 

PREU CURSOS MARCIA: 43€/mensuals - 1 Hora/setm. 

PREU CURS BEN & BRENDA: 74€/mensuals - 1.5 Hores/setm.  

PREU CURS ANIMAL PLANET: 84€/mensuals - 2 Hores/setm. (Repartides en 

dos dies) 

OBSERVACIONS: QUOTA MATERIAL 68€ (ANIMAL PLANET 73€)                

ES PAGARÀ A L’ AGOST 

 

 

                     

 

                FRANCÈS                                                 Inici 19 de Setembre 2019 

 

El curs té com a objectiu primer l’adquisició d’habilitats comunicatives que 

permetin al nen o nena desenvolupar-se amb facilitat en el context de parla 

francesa. D’aquesta manera ens centrem tant en la comprensió com en 

l’expressió a nivell oral i escrit, complementant-se amb l’escenificació dins l’aula 

de diferents situacions quotidianes, sota un acurat control docent dels nostres 

professors especialitzats en llengua francesa.  

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT MILLÁN 

ORGANITZA: ACADÈMIA MECA CENTRE - PALAFRUGELL 

TELÈFON: 972 610 287 

ADREÇA ELECTRÒNICA: mecacantre@mecacentre.cat 

WEB: www.mecacentre.com 

 

 

EDATS: Des de 2on fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar directament 

a la coordinadora, mail o telèfon de mecacentre.  

HORARI: DIJOUS 16.30 berenar i de 16:45 a 17:45 l’activitat. 

LLOC: Zona d’educació infantil.  

PREU: 31€/mensuals, 1 hora setmanal 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual des de la mateixa acadèmia. 

 

 

 



 

 

 

MECANOGRAFIA               Inici 19 i 20 de Setembre 2019 

 

1r. any: Memorització del teclat de l'ordinador, escrivint amb els deu dits, evitant 

mirar el teclat, de forma rítmica. 

2n. any: Perfeccionament de les tècniques d’escriptura per millorar la velocitat, 

amb exercicis específics en els que s’augmenta gradualment la quantitat de text 

a escriure reduint el temps límit per acabar-los. Examen i obtenció del certificat 

homologat de mecanografia. 

 

 

   PERSONA DE CONTACTE: ALBERT MILLÁN 

   ORGANITZA: ACADÈMIA MECA CENTRE - PALAFRUGELL 

   TELÈFON: 972 610 287 

   ADREÇA ELECTRÒNICA: mecacantre@mecacentre.cat 

   WEB: www.mecacentre.com 

 

 

EDATS: 5è i 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar directament 

a la coordinadora, mail o telèfon de mecacentre. 

HORARI: 5è:GRUP 1: DIMARTS i DIJOUS de 12:35 a 13:35    

         GRUP 2: DIJOUS i DIVENDRES de 13:55 a 14:55 

                    6è: GRUP 1: DIMARTS 13:55h a 14:55h i DIVENDRES 12:35h a 13:35h. 

        GRUP 2: DIMARTS I DIJOUS de 12:35 a 13:35  

LLOC: Aula d’informàtica. 

ALUMNES: 20 - 25 màxim. 

PREU: 32€/mensuals, 2 hores setmanals combinant dos dies. 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual des de la mateixa acadèmia. 

 

 

     

                 

              ROBÒTICA                                              Inici 18 de Setembre 2019 

 

Aprofita aquesta activitat per aprendre els coneixements bàsics en 

robòtica, o ampliar-los si ja n’has fet abans, mentre ho passes d’allò més 

bé! 

Conceptes bàsics i avançats de programació (BeeBots i Scratch); Construcció 

d’animacions i disseny de jocs clàssics d’ordinador amb Scratch; Construcció i 

programació de maquines simples i petits robots amb Lego WeDo; Disseny i 

programació de robots amb Lego Mindstorms EV3 (segons nivell); Programació 

de robots per a la realització de reptes.  

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT MILLÁN 

ORGANITZA: ACADÈMIA MECA CENTRE - PALAFRUGELL 

TELÈFON: 972 610 287 

ADREÇA ELECTRÒNICA: mecacantre@mecacentre.cat 

WEB: www.mecacentre.com 

 

 

EDATS: 1er a 3è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar directament a la 

coordinadora, mail o telèfon de mecacentre. 

HORARI: DIMECRES de 12:35 a 13:35 

LLOC: Aula d’informàtica 

PREU: 33€/mensuals, 1 hora setmanal. 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual des de la mateixa acadèmia. 



 

 

     

 

  CODELEARN                                                   Inici 1 d’octubre 2019 

 

Extraescolar de programació i robòtica per a nenes i nens a partir dels 7 anys.  
Ensenyem als nostres alumnes a programar, perquè programar t'ensenya a pensar.     
I els preparem, mitjançant un mètode propi, a que siguin capaços en un futur de no 
només llegir i entendre codi, sinó a crear els seus propis algoritmes. Perquè passin   
de ser consumidors, a ser creadors. 

 

PERSONA DE CONTACTE: RAMON GALLENCH 

ORGANITZA: CODELEARN BANYOLES 

TELÈFON: 657200302 

ADREÇA ELECTRÒNICA: banyoles@codelearn.cat 

WEB: https://codelearn.cat/banyoles 

 

 

EDATS: 3r a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament per mail o telèfon a codelearn Banyoles. 

HORARI: DILLUNS de 13.55 a 14.55      

LLOC: Aula d’informàtica 

PREU: 45€/mensuals, 1 hora setmanal. 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma mensual des de la mateixa acadèmia. 

 

 
 
 

 

  GUITARRA                                         Inici 3 d’octubre 2019 

 

Guitarra nivell Iniciació: Es treballarà el gust per a l’instrument, entenent que la 

guitarra pot esdevenir una eina per passar-s’ho bé i compartir moments amb 

companys, companyes o familiars. Ens introduirem al món de les melodies a 

partir de cançons modernes i divertides, tot treballant l’oïda, la intuïció musical i el 

ritme. 

Coneixerem múltiples artistes del món de la música i ens ho passarem bé 

descobrint aquest instrument de sis cordes. 

Guitarra nivell Avançat Ara que ja coneixem les notes i el so de la guitarra 

continuarem descobrint nous artistes, estils musicals diferents i introduint-nos al 

món dels acords. Buscarem noves formes i tècniques de tocar la guitarra partint 

del mateix criteri: la guitarra com a eina de diversió i expressió artística. 

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT CASELLAS  

ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA PITUS I FLAUTES 

   ADREÇA ELECTRÒNICA: escola@pitusiflautes.com 

 

EDATS: Des de 2n fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar 

directament a la coordinadora.  

HORARI: INICIACIÓ: DIJOUS 12:35 a 13:35 i 13:55 a 14:55 

      AVANÇAT: DILLUNS 12:35 a 13:35 i 13:55 a 14:55 

                                   DIMECRES 12:35 a 13:35 i 13:55 a 14:55 

ALUMNES: 7 màxim. 

PREU 20€/mensuals, 1 hora setmanal LLOC Zona d’educació infantil. 

     

Tindran prioritat els alumnes que el curs passat van realitzar l’extraescolar de 

Sensibilització Musical o Guitarra. Si hi ha més demanda es farà per sorteig. 

     

mailto:escola@pitusiflautes.com


 

 

                  

           SENSIBILITZACIÓ MUSICAL                       Inici 1 d’octubre 2019 

 

Sensibilització musical per a P4 i P5 En aquesta franja d’edat es treballarà el 

ritme, el cant i l’expressió artística a partir de jocs i cançons. Ens centrarem en 

explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la música, ja sigui 

des de la veu, el cos, els sons o els instruments. Potenciant la creativitat i la 

música com a eina per a divertir-nos tot cantant, ballant i jugant. 

Sensibilització musical per a 1er En edats més avançades continuarem 

treballant la música a partir dels jocs i les cançons, però introduint la pràctica 

d’instruments com la percussió, els boomwhackers o el xilòfon. Continuarem 

explorant el ritme, el cant, l’harmonia i l’expressió artística tot cantant, ballant i 

jugant. Es potenciarà la creativitat, la sensibilitat musical i les formes d’expressió 

artística que té la música. 

 

PERSONA DE CONTACTE: ALBERT CASELLAS 

ORGANITZA ESCOLA DE MÚSICA PITUS I FLAUTES 

ADREÇA ELECTRÒNICA escola@pitusiflautes.com  

 

EDATS: Des de P4 fins a 1r 

INSCRIPCIONS Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar directament 

a la coordinadora. 

HORARI  P4 i P5: DIMARTS 13:55 a 14:55 

            1r: DIMARTS 12:35 a 13:35 

ALUMNES 8 màxim. 

PREU 20€/mensuals, 1 hora setmanal.  

LLOC Zona d’educació infantil. 

OBSERVACIONS Es cobrarà de forma mensual mitjançant rebut bancari. 

Tindran prioritat els alumnes que el curs passat van realitzar l’extraescolar de 

Sensibilització Musical. Si hi ha més demanda es farà per sorteig. 

 

   

            KITSUNE - Estimulació Primerenca 3 Inici 7  d’octubre 2019 

 

Kitsune es un programa d’estimulació primerenca dissenyat per a nens de 3 a 5 anys. 
Els alumnes kitsune aprenen jugant a partir d’una metodologia en 3 dimensions: 

 Matemàtiques manipulatives. 

 Intel·ligència emocional. 

 Psicomotricitat. 

PERSONA DE CONTACTE: MÒNICA LANDERO 

ORGANITZA: ALOHA GIRONA NORD 

TELÈFON: 606 812 921 

ADREÇA ELECTRÒNICA: girona.nord@alohaspain.com 

WEB: www.kitsune3d.com 

 

 

EDATS: P3,P4 i P5 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA, entregar 

directament a la coordinadora. 

HORARI: DILLUNS de 13:55 a 14:55 

LLOC: Zona d’educació infantil. 

ALUMNES: Grups reduïts (6-12màxim) 

PREU: 20€/mensuals, 1 hora setmanal i MATRÍCULA i material 25€/any 

OBSERVACIONS: A Kitsune fem servir material manipulatiu desenvolupat per 

la Universitat d’Oxford 

 

 



 

 

 

ALOHA                                             Inici 3 d’octubre 2019 

 

Les matemàtiques com assignatura favorita dels nens! No seria fantàstic?  ALOHA 
Mental Arithmetic és un programa dissenyat per a nens de 6 a 13 anys que   
transforma el càlcul en un joc divertit de fitxes. Gràcies a ALOHA, els nens milloren   
en matemàtiques i, a  més, desenvolupen la capacitat de concentració i l’agilitat 
mental. 

PERSONA DE CONTACTE: MÒNICA LANDERO 

ORGANITZA: ALOHA GIRONA NORD 

TELÈFON: 606 812 921 

ADREÇA ELECTRÒNICA: girona.nord@alohaspain.com 

WEB: www.alohaspain.com 

 

EDATS: Des de 1r fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA, entregar a la 

coordinadora o via web: https://matricula.alohaspain.com 

HORARI: DIJOUS de 16.30 a 18:00 

LLOC: Zona d’educació infantil 

ALUMNES: Grups reduïts (6-12màxim) 

PREU: 35€/mensuals, 1.5 hores setmanals. Matrícula i material 39€ (només el 1er 

any) 

OBSERVACIONS: ALOHA, està avalada per la Societat Espanyola de 

Pedagogia. Més de 20000 pares i 500 escoles confien en nosaltres.  

 

 

 

                 

             

              CIRC                                                     Inici 4 d’octubre 2019 

 

“ESPAI DE DIVERSIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ A TRAVÉS DEL CIRC” 

Espai creatiu on els nens i nenes descobreixen durant el curs les tècniques 

més atractives del món del circ. No cal experiència prèvia per començar a fer 

jocs amb els malabars, les acrobàcies, els equilibris sobre objectes i 

l’expressió corporal. Un conjunt d’activitats entre esportives i artístiques que 

esdevenen un complement ideal a l’activitat acadèmica. L’activitat acaba, per 

la festa de final de curs, amb la creació d’una mostra oberta a amics i família 

per tal de mostrar aquelles tècniques apreses. 

 

PERSONA DE CONTACTE: PACO YASARES 

ORGANITZA: ESCOLETA DE CIRC DEL PLA DE L’ESTANY 

TELÈFON: 689 504 613 

ADREÇA ELECTRÒNICA: alcimdecinc@gmail.com 

 

EDATS: Des de 1r fins a 6è 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar 

directament a la coordinadora. 

HORARI: DIVENDRES de 12:35 a 13:35 

LLOC: Gimnàs del Pavelló de Porqueres 

ALUMNES: 8 mínim 

PREU: 57€/trimestrals (19€/mensuals) 1 hora setmanal 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma trimestral amb una factura a través de 

l’entitat. 

Caldrà pagar l’assegurança d’accidents de 6€ anuals a principi de curs. 

 

 

https://matricula.alohaspain.com/


 

 

  

 TEATRE                                                              Inici 2 d’octubre 2019  

Què fem a les classes de teatre? 

CREEM. Escenes teatrals de creació col·lectiva. APRENEM coneixent els 

conceptes bàsics del llenguatge teatral. ENS DIVERTIM treballem i compartim 

idees en un entorn infantil però compromès. REFLEXIONEM avaluem i 

arribem als objectius. COL·LABOREM en una actitud de cooperació i escolta. 

 

PERSONA DE CONTACTE: Llum Valle / Tere Solà 

TELÈFON: Llum: 651619770 / Tere: 635397464 

ADREÇA ELECTRÒNICA: Llum Valle: llumvalle@hotmail.com          

                                       Tere Solà: teresolanasarre@gmail.com 

 

EDATS: 2n a 6è (6è INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A TRAVÉS DELS TUTORS 

DE L’ESCOLA) 

INSCRIPCIONS: Dipositar butlleta a la bústia de l’AMIPA o entregar 

directament a la coordinadora.                                                                          

PREU: 50€/trimestrals, 1 hora setmanal  

LLOC: Gimnàs del Pavelló de Porqueres / Zona d’educació infantil 

HORARI: 6è DIMECRES12:35 a 13:35 o 13:55 a 14:55 DIJOUS 13:55 a 14:55 

2n i 3r DIMARTS 16:35 a 17:30                                                                         

4t i 5è DIMECRES 16:35 a 17:35 

ALUMNES: Mínim 10, màxim 15  

   OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma trimestral, 50€ octubre de 2019, 50€ 

gener de 2020 i 50€ abril de 2020 

 

     ARTS PLÀSTIQUES                     Inici 3 d’octubre 2019 

 

    
   Al taller d’arts plàstiques podrem experimentar amb diferents materials, 

passant per   la pintura i el dibuix, la ceràmica i l’escultura, descobrirem les 
tècniques per treballar de manera correcte i divertida. Es crearà un espai 
dinàmic i engrescador, on el participant decidirà el que vol fer de manera 
significativa i l’aprenentatge per descobriment serà l’eix central del taller. 

 

 

PERSONA DE CONTACTE: MIQUEL SAMANIEGO 

ORGANITZA: MIQUEL SAMANIEGO 

TELÈFON: 680760102 

ADREÇA ELECTRÒNICA: msamaniego.alsina@gmail.com 

WEB: Miquel Samaniego (Instagram) / Miquel Samaniego – Pintura 

(Facebook) 

 

EDATS: 1r a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament a en Miquel Samaniego per correu electrònic o 

entregant la butlleta a la coordinadora d’extraescolars, o a la bústia de l’amipa. 

PREU:  25€/mensuals, 1 hora setmanal  

LLOC: Zona d’educació infantil 

HORARI DIMECRES 12:35 a 13:35 o 13:55 a 14:55  

ALUMNES: Màxim 10 

OBSERVACIONS: Material 25€ a l’ inici de curs. Es cobrarà mensualment.  

 

 

 



 

 

 

 

     BALL I RITME                                   Inici 3 d’octubre 2019 

   En el programa dels grups d’infantil s’inclouen jocs, activitats de 
psicomotricitat, ritme i expressió corporal. Es combinen jocs amb música, es 
practiquen diversos balls/danses i al 3r trimestre s’elabora un ball que es 
porta a terme al festival de final de curs de l’escola. En els grups de primària 
es combinen jocs amb música i activitats d’expressió corporal amb activitats 
centrades en el ball i la composició de coreografies d’estils ben diferents: 
dance, pop, tradicional, hip-hop, etc. També es crea un ball que es 
representa a final de curs.  

 
ORGANITZA: CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

TELÈFON: Marc Sala - 605 668 998, Consell Esportiu - 972 581 344  

ADREÇA ELECTRÒNICA: msala@ceplaestany.cat 

WEB: www.ceplaestany.cat 

 

EDATS: Des de P3 fins a 6è 

INSCRIPCIONS:  A www.ceplaestany.cat  

HORARI: DIMARTS de 12:35 a 13:35 - 1r a 6è  

   DIMARTS de 13:55 a 14:55 - P3, P4 i P5 

PREU: 18,72€/mensuals.  

LLOC: Pavelló de Porqueres 

ALUMNES: 7 mínim 

OBSERVACIONS: Combinació de dues activitats 204€/anuals (25,50€/mensual).  
La inscripció a l’activitat inclou l’assegurança d’accident de cada participant, les 
sessions setmanals, la participació a les activitats de cap de setmana, dos informes de 
seguiment de l’evolució del participant al llarg del curs, l’entrega d’una samarreta al 
principi de curs i l’entrega d’un obsequi al finalitzar. Es cobrarà de forma trimestral 
 

 

     

       IOGA                                                        Inici 17 de setembre 2019 

 

   Practicar ioga des de ben petits té un munt de beneficis que afavoreixen la salut del 
nostre cor, cos i ment. En aquesta extraescolar viatjarem a través de les postures, 
del joc, la música, els contes...per adquirir hàbits de consciència corporal, respiració, 
atenció plena, gestió de les emocions, escolta del silenci i la relaxació.  

   Apendrem a viure, conviure i conèixer-nos millor.  
 
 

PERSONA DE CONTACTE: MEIA TRIAS 

ORGANITZA: BATECS DE TORTUGA 

TELÈFON: 691 544 454 

ADREÇA ELECTRÒNICA: batecsdetortuga@gmail.com 

 

EDATS: Des de P3 a 6è 

INSCRIPCIONS: Directament a Batecs de Tortuga per correu electrònic o 

entregant la butlleta a la coordinadora d’extraescolars, o a la bústia de l’amipa.  

HORARI:  DIMARTS de 13:55 a 14:55  - P3 a 1r 

    DIMARTS de 12:35 a 13:35 – 2n a 6è 

PREU: 25€/mensuals. 

LLOC: Pavelló de Porqueres 

ALUMNES: Mínim 3 màxim 10 

OBSERVACIONS: Es cobrarà de forma trimestral 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Butlleta inscripció extraescolars i menjador 
 

US LA PODEU DESCARREGAR DES DEL BLOG DE L’AMIPA: 

https://amipaentorn.000webhostapp.com/ 

 

O SINÓ TAMBÉ LA TROBAREU IMPRESA A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA 

O AMB LA COORDINADORA 

 

RECORDEU !!  

Cal fer inscripció nova cada curs, no es guarden places del curs anterior. 

 

Tiquets menjador 
 

Els alumnes eventuals hauran de comprar els tiquets al cafè La Pedrera, sense 

cap més limitació d’horaris que les del propi establiment. 

PREU ALUMNES FIXES 5,50€/menú 

PREU ALUMNES EVENTUALS 6€/menú 

Coordinadora d’extraescolars i menjador 
 

PERSONA DE CONTACTE: NOEMI ROSET                                       

TELÈFON: 618 501 594                                                                               

ADREÇA ELECTRÒNICA: coordinador@amipaentorn.cat                            

WEB: https://amipaentorn.000webhostapp.com  

 

 

Extraescolars 

2019-2020 

P3 P4 P5 1er 2on 3er 4rt 5è 6è 

Bon dia x x x x x x x x x 

Casal Migdia x x x x x x x x x 

Casal de Tarda x x x x x x x x x 

Judo    x x x x x x 

Multiesport x x x x x x x x x 

Escacs       x x x 

Garou x x x x x x x x x 

Cuina sense foc (x) x x x x x x   

Anglès tradicional  x x x x x x x x 

Happy kids x x x x x x x x x 

Francès     x x x x x 

Mecanografia        x x 

Robòtica    x x x    

Codelearn      x x x x 

Guitarra     x x x x x 

Sensibilització  

musical 

 x x x      

Aloha    x x x x x x 

Aloha-Kitsune x x x       

Circ    x x x x x x 

Teatre     x x x x x 

Ioga x x x x x x x x x 

Arts plàstiques    x x x x x x 

Ball i ritme x x x x x x x x x 

https://amipaentorn.000webhostapp.com/
mailto:coordinador@amipaentorn.cat
https://amipaentorn.000webhostapp.com/


 

 

 

 


