
        
 
 

 
MIGDIES 

 
 
1.-ANGLÈS:   
 

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

 
4t  4t   

14:00 – 15:00  3r P5 3r P3, P4 
 

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

 
5è-6è  5è-6è   

14:00 – 15:00 2n 1r 2n 1r  
 
Preu: 25 €/mes (cicles inicial, mitjà i superior )  
Preu: 18 €/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. 
 4- Quan el grup superi els 12 alumnes, s’afegirà un professor i es dividiran en 2 grups. 
  
 
 
2.-DANSA:    
 

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

 
Preu: 20,00 €/mes     
 
 
3.- Art Attack: 
 
Tallers d’activitats i manualitats adaptats a totes les edats. 
 

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

 
Preu: 20 €/mes 
Quota material: 15 €/curs 
Mínim alumnes: 5 
 
 
 

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 
 
facebook : https://www.facebook.com/ampa.jacintverdaguer 
 

EXTRAESCOLARS CURS 17-18 
(d’octubre 2017 a maig 2018) 



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 
14:00 – 15:00 P5, 1r, 2n, 3r P5, 1r, 2n, 3r 

 
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:  20 €/mes 
Mínim alumnes: 8  
 
 
6.- MECANOGRAFIA I INFORMÀTICA 
 
Un curs dinàmic que permetrà als alumnes escriure amb els deu dits de la mà sense mirar el teclat. Els 
ajudarà a poder millorar en els treballs, deures per que passin també a l’etapa de secundària, i un futur al 
món laboral. Informàtica bàsica amb el paquet office i edicions d’imatges. 
 

HORARI Dijous 
13:00 – 14:00 4T, 5è i 6è 

 
Preus:  20 €/mes 
Mínim alumnes: 5 
 
 
7.- ALOHA: 
 
Mètode de desenvolupament mental. Atenció, concentració, capacitat d’escolta, matemàtiques 
divertides... 
Únic programa de desenvolupament mental avalat per la Societat Espanyola de Pedagogia. 3r any 
consecutiu amb el certificat ISO 9001:2008 en la formació dels nostres professors. 
 

HORARI Dilluns Dimecres 
14:00 – 15:00 P5, 1r, 2n, 3r P5, 1r, 2n, 3r 

 
Preus:  49 €/mes 
Matrícual: 60 € NOMÉS ES PAGA UN COP I SERVEIX PER TOTS ELS CURSOS (Inclou material i llibres) 
Mínim alumnes: 8 
 
 
8.- KITSUNE: 
 
Estimulació primerenca 3D 
1d: Matemàtiques Manipulatives 
2D: Intel.ligència Emocional 
3D: Psicomotricitat 
 
 
 
 
 
 



Kitsune fa servir material manipulatiu desenvolupat per la Universitat d’Oxford, Estimulació primerenca ·D. 
 
 

HORARI Dimarts 
14:00 – 15:00 P3, P4 i P5 

 
Preus:  25 €/mes 
Matrícual: 25 € (Inclou material) 
Mínim alumnes: 8 
 
 
 
 
 
 
 

TARDES 
 
9.- REPÀS-ESTUDI: 
 
Horari: de dilluns a divendres, de 16,30-17,30. 
Preus:  25 €/mes 1 dia/setmana 
 40 €/mes 2 dies/setmana  

55 €/mes 3 dies/setmana 
 70 €/mes 4 dies/setmana 
 85 €/mes 5 dies/setmana 
  
Mínim alumnes: 4  
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. 
 
 
10.- LEGO Education ROBOTIX  

 

Va més enllà d'aprendre a programar o muntar un robot. Som plenament conscients que els robots d'avui 
no seran els de demà. No en tenim ni idea de com es construiran, ni com es programaran. El que sí sabem 
del cert és que el valor que es donarà als nostres fills passarà pels de les habilitats i competències que 
desenvolupin en la seva etapa d'aprenentatge. La metodologia LEGO Education aposta per preparar els 
nens per a un futur incert, treballant aspectes com la innovació, el treball en equip, la resolució de 
problemes, la comunicació, l'esperit emprenedor i el lideratge. Aspectes que compartim amb persones 
que tenen una mirada optimista, creativa i innovadora cap al futur i que no per això obliden els valors que 
els van ensenyar quan erem petits. 
 
 

HORARI Dimarts Dimecres Dijous 
16:30 – 18:00 4t, 5è i 6è P3, P4 i P5 1r, 2n, 3r 

 
Preus:  40 €/mes  
Mínim alumnes:  8 
 
 
11.- IOGA 
 
Treballem a través de jocs que afavoreixen el desenvolupament 
natural de l’ infant en totes les seves dimensions (emocional, corporal i mental). 
 

HORARI Dimecres Dijous Divendres 
16:30 – 17:30 4t, 5è i 6è P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 

 
Preus: 25 €/mes 
 



 
12.- CAPSETA DE COSIR 
 
Introduirem els infants al món de la creativitat amb aquesta activitat. Aprendran a tallar, a cosir a mà, 
s’introduiran al ganxet, al patchwork i s’ho passaran genial fent treballs creatius i útils. 
 

HORARI Dilluns 
16:30 – 17:30 1r, 2n, 3r, 4t, 

5è i 6è. 
 
Preus: 20 €/mes 
Material curs: 15 €/curs 
Mínim alumnes: 5 
 
 
 
 
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 28 de setembre. Els podeu 
descarregar al web de l’ampa. 

- 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, es farà una classe oberta de karate, jazzedance i dansa. 
 

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


