
        
 

MIGDIES 
 
1.-ANGLÈS (de forma lúdica i dinàmica):   
 

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

 
4t 5è i 6è  4t 5è i 6è 

14:00 – 15:00 2n i 3r  1r P5 
 

2n i 3r 1r 
P3, P4 

 
Preu: 25 €/mes (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 
Preu: 18 €/mes (P3, P4 i P5)  
Mínims: 10 nens per grup 
Nota:  Encara que facin 1 dia no s’abonarà l’import restant. 
 Com és un anglès lúdic i dinàmic no hi ha material 

Anglès de primària, canvi de professora 
  
 
2.-DANSA:    
 

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

 
Preu: 20,00 €/mes     
 
 
3.- ZUMBA KIDS: 
 

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

 
Preu: 20 €/mes   
Mínim alumnes: 6 
 
 
4.- ART ATTACK: 
 
Entorn creatiu on fem créixer la imaginació a través de diferents treballs manuals, tot experimentant 
textures, material i tècniques manuals. 
 

HORARI Dijous 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 (es sumaran a la quota del primer rebut) 
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 19-20 
(d’octubre 2019 a maig 2020) 



5.- ROBÒTICA: 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 Dimecres 
13:00 – 14:00 4t, 5è i 6è 
14:00 – 15:00 1r, 2n, 3r 

 
Preus:  40 €/mes  
Mínim alumnes:  6 
 
 

TARDES 
 
6.- ACOLLIDA TARDA: 
 
Espai on els nens i nenes es troben per a desenvolupar unes activitats concretes i diferents cada dia. Una 
estona com un lloc de creació i experimentació dels recursos propis de cada nen/a, desenvolupats a partir 
de unes bases que donen peu a diversió, entreteniment i aprenentatge de tota una sèrie d’habilitats 
d’expressió. 
 
Horari: de dilluns a divendres, de 16,30-17,30. 
 
Preus:  15 €/mes 5 dies/setmana 
Mínim alumnes: 10 
 
 
7.- MECANOGRAFIA 
 
Teclejar és el present i futur i ens caldrà obtenir una rapidesa excel·lent en el moment d’escriure amb 
l’ordinador, tant en l’àmbit escolar com en el món laboral.  
 

HORARI Dimecres Dijous 
16:30 – 17:30 4t 5è i 6è 

 
Preus: 22 €/mes 
Material: portar auriculars de casa 
Mínim alumnes: 5 
 
 
8.- TEATRE MUSICAL 
 
Taller dirigit a qualsevol edat, ja que s’adapta al ritme de cada persona, una bona eina per enfrontar-se a 
la vergonya i fer expressió musical. Amb actuació a final de curs.  
 

HORARI Dilluns Dimarts 
16:30 – 17:30 P3, P4 i P5 1r, 2n, 3r, 4t, 

5è i 6è 
 
Preus: 20 €/mes 
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 31 de juliol. 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. 

- A principi de curs es farà reunió informativa presentant totes les extraescolars.  
- Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte. Excepte a 

l’extraescolar de robòtica. 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 dansa. 
 

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

 
 


