
EXTRAESCOLARS 2017-2018

SERVEI BON DIA   8 a 9h

Mensual Esporàdic
Soci 35€/mes 3.5€/dia
No soci 45€/mes 4.5€/dia
*l’hora d’entrada és flexible, segons necessitats de la família

HAPPY ENGLISH  by Cambridge School                                                                    P3 – 2P
Són classes amb un plantejament molt lúdic i amè, que tenen per objectiu crear un ambient 
de classe agradable i divertit on els nens es trobin a gust i desenvolupin interès per l'idioma. 
Es fan jocs i activitats orals, cançons i contes.

Edat P3 - P5 Edat 1r – 2n Primària
Horari Dimarts 17 a 18:15 Horari Dilluns 17 a 18:15
Preu 32€ socis / 37€ no socis* Preu 32€ socis / 37€ no socis*
Mínim 7 alumnes Mínim 7 alumnes
                       *30€ material (1 únic pagament)                        *30€ material (1 únic pagament) 

             

HAPPY ENGLISH  by Cambridge School                                                                    3P – 6P

Classes lúdiques i entretingudes que tenen per objectiu fomentar l'interès per l'idioma i 
desenvolupar una pronunciació correcta. Els alumnes aprenen a preguntar i respondre 
qüestions relacionades amb les seves experiències quotidianes i la seva vida.

Edat 3r - 4t Primària Edat 5è – 6è Primària
Horari Dimecres 17 a 18:15 Horari Dijous 17 a 18:15
Preu 32€ socis / 37€ no socis* Preu 32€ socis / 37€ no socis*
Mínim 7 alumnes Mínim 7 alumnes
                       *30€ llibres (1 únic pagament)                        *30€ llibres (1 únic pagament)    

            

TASTETS D’ESPORTS                                                                                           P3 - 2P
Dirigit  als  més  petits  de  l’escola.  Donarem  l’oportunitat  de  practicar  una  gran  varietat
d’esports per ajudar els nens i les nenes en l’elecció de l’esport que vulguin practicar en el
futur. Tot això combinat amb jocs i activitats de psicomotricitat

Edat P3 - P4 Edat P5 – 2n Primària
Horari Dimarts 17 a 18:15 Horari Dijous 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 5 alumnes Mínim 5 alumnes

TAEKWONDO                                                                                                    1P – 6P* 
Una art marcial que aporta els beneficis de qualsevol activitat física i tota una sèrie de valors
ètics i morals propis de les filosofies orientals, així com un coneixement del propi cos, i un
reforçament de l’autoestima de l’alumne

Edat 1er – 6é  Primària*
Horari Dimecres 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 5 alumnes
*podria valorar-se ESO en cas de suficients nens
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BALL MODERN                                                                                                    P3 - 6P
Són  classes  on  es  treballa  la  musicalitat,  coordinació,  acrobàcies,  elasticitat,  diagonals,
flexibilitat i balls tipus funky i hip hop.

Edat P3 - P5 Edat 1r – 6è Primària
Horari Dijous 17 a 18:15 Horari Dimarts 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 10 alumnes Mínim 10 alumnes

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA                                                                                     P3 – 6P 
Dibuixem, pintem i creem petites obres d'art tenint com a objectiu principal desenvolupar
contínuament  la  nostre  imaginació.  Treballem sobre  paper,  barrejant  diferents  tècniques
plàstiques seques i a l'aigua. 

Edat P3 - P5 Edat 1r – 6è Primària
Horari Dilluns 17 a 18:15 Horari Dijous 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 5 alumnes Mínim 5 alumnes

FUTBOL SALA                                                                                                    3P – 6P*
A traves del joc, l'alumne millora el seu desenvolupament psicomotriu i aprèn els valors de la
feina col·lectiva

Edat 3r – 6è  Primària
Horari Dimecres 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 5 alumnes
*podria valorar-se ESO en cas de suficients nens

ESCACS                                                                                                                3P – 6P
Amb  els  escacs  es  desenvolupa  el  raonament  abstracte,  la  visualització,  memorització,
concentració i l'atenció, la presa de decisions, la creativitat i la imaginació. 

Edat 3r – 6è  Primària
Horari Dilluns 17 a 18:15
Preu 24€ socis / 29€ no socis
Mínim 5 alumnes

 Període Extraescolars d’OCTUBRE a  MAIG

 INSCRIPCIÓ: 14 al 22 Setembre enviar per mail FULL D’INSCRIPCIÓ a 
avetroigampa@gmail.com

 FULL INSCRIPCIÓ extraescolars i socis : PUNT INFORMACIÓ AMPA (Vestíbul) i a la web
de l’escola www.avetroig.com

 En el cas que alguna extraescolar no hi hagi suficients alumnes inscrits, el 27 de 
Setembre s’informarà a les famílies afectades si el grup no s’obre o bé, si es deixa obert 
fins Desembre en espera de noves inscripcions

Més informació: avetroigampa@gmail.co  m

http://www.avetroig.com/
mailto:avetroigampa@gmail.com
mailto:avetroigampa@gmail.com

