
 
 

                          

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2018-2019 

SERVEI BON DIA   8 a 9h 

 

Servei ofert per l’AMPA per aquelles famílies que tinguin la necessitat de deixar als 

nens a l’escola abans de les 9 del matí. Entrada flexible a partir de les 8h. 

 Mensual Esporàdic 

Soci 35€/mes 3.5€/dia 

No soci 45€/mes 4.5€/dia 

 

TASTETS D’ESPORTS                                                                                           P3 - 3P 

 

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- 3r Primària    

Horari Dijous 17 a 18:15    

Preu 24€ socis / 29€ no socis    

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 P5 – 6é  Primària* 

Horari Dimecres 17 a 18:15 

Preu 24€ socis / 29€ no socis 

Mínim 5 alumnes 

*Depenent de la quantitat de nens/nenes, podrà haver-hi dos monitors. 

 

 



 
 

 

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 
 

MINDFULNESS                                                                                                       3P-5P 

 

Mitjançant el mindfulness (atenció plena) es pot ensenyar als nens i nenes a dirigir 

l'atenció al moment present amb exercicis molt senzills de respiració i relaxació. 

Mitjançant el joc, es pot treballar la gestió emocional en un entorn lúdic i no 

terapèutic. El millor que podem fer els pares i els educadors pels nostres nens i nenes 

és ser bons models emocionalment intel·ligents. 

Edat 3r -5è Primària 

Horari Dilluns 17 a 18:45 

Preu 40€ socis / 45€ no socis 

Mínim 4 alumnes 

 

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 

 

 

  Tots els preus indicats es refereixen  a preus MENSUALS, per poder gaudir del   

descompte AMPA, cal ser soci.  

 



 
 

 

• Període Extraescolars: 1 d'octubre - 31 de maig. 
 

• Inscripció: 12 al 21 Setembre enviar per correu electrònic el  FULL D’INSCRIPCIÓ 
a ampa@avetroig.com 

 

• Full d'inscripció: PUNT INFORMACIÓ AMPA (Vestíbul) i a la web de l’escola 
www.avetroig.com 

 

En el cas que alguna extraescolar no tingui prou alumnes inscrits, el 26 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.  

 

 


