
        
 
 
 
1.-ANGLÈS:   
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 
13:00 – 14:00 

 
 4t P5 4t 

14:00 – 15:00    P3, P4 
 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 
13:00 – 14:00 

 
5è-6è 3r 5è-6è 3r 

14:00 – 15:00 2n 1r 2n 1r 
 
Preu: 20€/mes (cicles inicial, mitjà i superior )  
Preu: 15€/mes (cicle infantil)  
Mínims: 8 nens per grup 
Nota:  1- Encara que facin 1 dia no s’abonarà l’import restant. 
 2- No inclou el llibre 
 3- Màxim grup de 10/12 alumnes per professora. 
  
 
 
 
2.-DANSA:    
 

HORARI Dimarts Dimecres 
13:00 – 14:00 P5  
14:00 – 15:00 P4 P3 

 
Preu: 17,00 €/mes     
 
 
 
3.- ART ATTACK: 
 
Tallers d’activitats i manualitats adaptats a totes les edats. 
 

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

 
Preu: 18 €/mes 
Quota material: 5 €/curs 
Mínim alumnes: 8 
 
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
JACINT VERDAGUER DE SILS 
C/ Jacint Verdaguer, 72 -- 17410 – Sils  
 
Telf: 627.403.352  
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facebook : https://www.facebook.com/ampa.jacintverdaguer 
 

EXTRAESCOLARS CURS 15-16 
(d’octubre 2015 a maig 2016) 

mailto:ampasils@gmail.com
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4.- KARATE: 
 
El karate és un dels esports més complerts física i mentalment. Els nens i nenes es diverteixen alhora que 
aprenen disciplina, tolerància i respecte, i fomenten el seu desenvolupament ossi i muscular.  
 

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

 
Preu: 21 €/mes   
Mínim alumnes: 8 
 
 
5.- JAZZ DANCE: 
 

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

 
Preus:  18 €/mes 
Mínim alumnes: 8  
 
6.- MECANOGRAFIA 
 

HORARI Dijous Divendres 
13:00 – 14:00 5è, 6è 3r, 4t 

 
Preus:  18 €/mes 
Mínim alumnes: 8 
 
7.- REPÀS-ESTUDI: 
 
A partir de primària. 
Horari: de dilluns a divendres, de 16,30-17,30. 
Preus:  18 €/mes 1 dia/setmana 
 30 €/mes 2 dies/setmana  

42 €/mes 3 dies/setmana 
 54 €/mes 4 dies/setmana 
 64 €/mes 5 dies/setmana 
  
Mínim alumnes: 6 
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. 
 
 
8.- ROBÒTICA 
 
Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 alumnes, que 
treballen amb un sistema de rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les 
tasques d'enginyer, mecànic, cap de magatzem i director, per crear un context idoni per potenciar 
l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup. Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions 
destinades a la creació de videojocs, fent ús del innovador software educatiu de Microsoft Kodu amb el 
que podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen les 
bases de la programació orientada a objectes. Totes aquestes sessions es complementaran amb 
dinàmiques de Build to Express, una innovadora metodologia de Lego Education que facilita als nens 
expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes científics i tecnològics davant del públic. 
 

HORARI Dimarts 
16:30 – 18:00 3r, 4t, 5è i 6è 

 
Preus: 30 €/mes 
Mínim alumnes:  8 

http://www.guiainfantil.com/1496/karate-infantil.html
http://www.kodugamelab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FxcePNUn4gY


NOTES IMPORTANTS: 
 

- Cal lliurar el fulls d’inscripció a l’activitat, degudament omplert, a la bústia de 
l’escola o al correu electrònic, abans del 25 de setembre.  

- Únicament es poden apuntar a aquestes extraescolars els alumnes de l’escola Jacint Verdaguer 
que siguin socis de l’ampa. 

- Les famílies nombroses gaudiran d’un 10% de descompte. Caldrà acreditar-ho. 
- Els grups i horaris podran variar en funció dels nenes inscrits. 
- Si algun alumne/a està interessat/da a fer dos activitats en què li coincideixin els dos dies, que 

ho marqui igualment, per poder valorar així, el nombre d’inscripcions i la possibilitat de canviar el 
dia de l’activitat. 

- En finalitzar el curs, l’últim dissabte del mes de maig, es farà una classe oberta de karate, jazz 
dance i dansa. 

- La Reunió informativa de les activitats extraescolars es durà a terme el proper 17 de setembre a 
l’escola, a les 16,30 h. L’Ampa oferirà als pares assistents, servei de guarderia. 

 
AMPA CEIP JACINT VERDAGUER 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sils 


