
 
 

   
 

1.-ANGLÈS:  
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 
13:00 – 14:00 4t,3r 5è, 6è 5è,6è 3r,4t 
14:00 – 15:00 1r, 2n, P3 1r,2n P4,P5 

 
Professora: Hellen.  Porta més de 30 anys donant classes d’anglès i alemany. 
Preu: 20€/mes (cicles inicial, mitjà i superior )  
Preu: 15€/mes (cicle infantil)  
Matricula: gratuïta 
Nota:1.- Encara que facin 1 dia no s’abonarà l’import restant. 
          2.- No inclou el llibre 
 
2.-DANSA:  
 

 
 
 

Professora: Maria Buenavida 
Preu: 17 €/mes. Matricula: 6€ 
Cal portar mitjons antilliscants el primer dia . 
 
3.- HIP-HOP  
 

HORARI Divendres 
13:00 – 14:00 4r,5è,6è 
14:00 – 15:00 1r, 2n, 3r 

 
Professora: Laura Rovira. Graduada en Psicologia. Formada en dansa clàssica, dansa contemporània jazz i 
hip-hop. Titulada com a HIP-HOP Instructor per La Urban Dance Factory de Barcelona. 
Preu: 17 €/mes . Matricula: 6€ 
 
4.- TEATRE:  
 

HORARI Dimarts 
13:00 – 14:00 4t,5è,6è 
14:00 – 15:00 1r,2n,3r 

 
Professora: Núria Felip (Professora de teatre en els casals del Galliner i tallerista “Music-Dance”i estudis 
d’interpretació i formació de l’actor) 
Preu: 18 €/mes . Matricula: 6€ 
 
5.-CULTURA ARTISTÍCA: ESCULTURA, PINTURA EXPERIMENTAL, IL.LUSTRACIÓ:   
                                                     
HORARI dilluns Divendres 
13:00 –14:00   4r,5è,6è 
14:00 –15:00 P3,P4,P5 1r,2n,3r 
 
Professora: Vanesa Zaro (Professora amb grans qualitats a les àrees de l’Educació Artística. Llicenciada en 
història de l’art).  
Preu:  17 €/mes. Matricula: 6€ 
 
 

HORARI dimecres   dijous 
14:00 – 15:00 P-4, P-5      P3 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
CEIP JACINT VERDAGUER DE SILS 
C/ Jacint Verdaguer, 72 -- 17410 – Sils 
Telf: 627.403.352  
e-mail : ampasils@gmail.com 

EXTRAESCOLARS CURS 13-14 
(de 1.10.13 a 31.05.14) 

 



 
 
 

 
6.- REPÀS-ESTUDI 
 
*Professores:  
-Raquel Pratsevall  
Llicenciada en Història per la Universitat de Girona, Màster en professorat d’ESO i Batxillerat. 
        
*Horari: de 16:30 a 18 h. (inclou una estona per berenar)  
*Alumnes de: 1r,2n,3r,4t,5e,6è 
*Cal portar el berenar 
*Dies: dilluns , dimecres i dijous. 
* Preu mensual : 
 
1 dia a la setmana: 25 euros 
2 dies a la setmana: 30 euros 
3 dies a la setmana: 35 euros 
 
*Els alumnes sempre hauran de seguir els mateixos dies. 
 
*L’AMPA vol fer especial esment que aquesta activitat no és lúdica. És una activitat de treball. Si algun 
alumne no segueix les normes d’estudi establertes quedarà exclòs del grup en benefici dels altres. 
 
 
NOTES IMPORTANTS: 
 

- Únicament es poden apuntar a aquestes extraescolars els alumnes de l’escola Jacint Verdaguer. 
- Els nens amb necessitats especials es valorarà individualment cada cas a tres bandes: escola, família i 

AMPA. 
- Les famílies nombroses gaudiran d’un 10 % de descompte. Caldrà acreditar-ho. 
- Les matrícules es giraran en el primer rebut. 
- Els grups i horaris podran variar en funció dels nens inscrits. 
- Si algun alumne/a està interessat a fer dos activitats en que el dia li coincideix, que ho marqui 

igualment, perquè es valoraran el nombre d’inscripcions i la possibilitat de canviar algun dia. 
 
 
 

AMPA CEIP JACINT VERDAGUER 
  Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sils 

 
 
 
 
 
 
 

Hem modificat els horaris depenent dels alumnes inscrits en cada activitat. 
Disculpeu les molèsties. 


