
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si teniu qualsevol consulta pel tema de les activitats extraescolars  
 no dubteu en preguntar a l'oficina de l'AMPA. 

 

Organitza:   
 

Olga Buitrago (Responsable activitats extraescolars) 

extraescolarscarlesbuigas@gmail.com 

 

AMPA Carles Buïgas 

www.carlesbuigas.org 

ampa@carlesbuigas.org 

 

 

 
 
 

 
 

 

Per inscriure’s a les activitats extraescolars cal ser soci de l’AMPA 
 

 

DATES D’INSCRIPCIONS 
 

 JUNY: 15 al 19 de juny: 9:00-10:00 h  i  16:30-18:00 h. 

 JULIOL: Dijous 2 (Dia venda de llibres) 

                10:00-12:00 h.  i  17:00-19:00 h. 

 SETEMBRE:  Dimarts 3 (Dia venda de llibres: 17:00-19:00 h.) 

                     Dies 14, 15 i 16 de setembre (16:30-18:00 h.) 
                           

 Publicació de les llistes al plafó: Dijous 17 de setembre 

 Possibilitat de canvis i modificacions: Divendres 18 de 

setembre 
 

Podeu recollir a l’AMPA el full d’inscripció a les activitats 
 

INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 Canguratge  (7:45 a 9:00 h.): Dilluns 14 de setembre 

 Ludoteca (16:30 a 17:30 h.): Dilluns 14 de setembre 

 Resta d’activitats: Dilluns 21 de setembre 

 Piscina: Octubre 
 

 

NOVETATS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

 ANGLÈS 
 

Durant aquest curs l'activitat d'anglès la impartirà una altra acadèmia de 

Cerdanyola: Meeting Point. 

Es treballarà per projectes (project designs) en la qual combinaran l’anglès amb 

activitats d’arts and crafts, theatre, singing. Mitjançant un aprenentatge 

dinàmic i motivant els alumnes adquiriran vocabulari i fluïdesa en l'expressió 

oral. Els monitors són titulats en filologia i/o magisteri, a banda de disposar 

d’una titulació extra com a monitors/es de lleure i/o director/a de lleure. 
 

DANSA CREATIVA 
 

Activitat adreçada als alumnes d'educació infantil. És una activitat tant per 

nenes com nens. Mitjançant la dansa, l'expressió corporal i la música els nens/es 

podran desenvolupar la seva creativitat. Amb el cos podran expressar emocions i 

sentiments afavorint la confiança en si mateixos. 
 

MÚSICA LÚDICA 
  
 

Activitat adreçada als alumnes d'educació infantil. A través del joc,el moviment, 

l'audició musical... els alumnes podran gaudir de la música aprenent, trobant nous 

sons, manipulant objectes sonors, instruments... Amb una metodologia lúdica i 

activa aprendran a fer música divertint-se.   

TAEKWONDO 
 

Activitat d'arts marcials adreçada als alumnes de P5 a 6è. que contribueix al 

desenvolupament dels alumnes de manera integral: concentració, hàbits, 

resistència, flexibilitat, confiança en si mateix...  
 

TENNIS TAULA 
 

 
Activitat adreçada als alumnes d'educació primària. El club Tennis Taula Ripollet 

impartirà aquesta activitat a l'escola. L’objectiu és que els alumnes aprenguin i 

es familiaritzin amb el tennis taula des d’una vessant divertida i amena.  
 

El pagament de les activitats extraescolars serà trimestral. A la 
normativa del full d'inscripció hi ha explicades totes les condicions 
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DANSA CREATIVA 
P3 – P4 – P5: Dilluns de 16:30 a 17:30 h.  

Activitat adreçada a nens i nenes d'educació infantil. A través de la 

dansa, jocs corporals, la música... podran expressar sentiments i 

emocions i desenvolupar la seva capacitat creativitat i expressiva. 

 

Preu 

60 € 

trimestre 

 

 
ROBÒTICA EDUCATIVA 
5è-6è: Dijous (16:30-18:00 h.) 

L'activitat es basa en el disseny i construcció d'un robot fent servir 

diferents eines com l'Scratch de programació. Aquesta activitat serveix 

de reforç de les matèries curriculars matemàtiques i ciències. Es reforça 

la concentració, el treball en equip, la creativitat i resolució de problemes 

 

Preu 

105 € 

trimestre 

POLIESPORTIU 
P5: Divendres de 16:30 a 17:30 h. (No competeixen els dissabtes) 

1r-2n: Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 h.. 

Introducció a l’esport d’equip. Durant el curs es practicaran 3 esports: 

handbol, bàsquet i futbol sala. A poliesportiu s’ha de fer competició amb 
altres escoles durant tot el curs els dissabtes al matí 

Preu 

45 € (P5) 

trimestre 

75 € 

(1r-2n) 

trimestre 

CANGURATGE 
P3 a 6è: Dilluns a Divendres de 7:45 a 9:00 h. 

Servei d’acollida matinal per les famílies que necessiten deixar els seus 

fills/es a l’escola abans de l’horari lectiu.  

Preu 

35 €/mes 

2 dies/setm 

18 €/mes 

TEATRE MUSICAL 
1ra 6è: Dimarts (16:30-18:00h.)  

A través de la interpretació es potenciarà l’expressió, el coneixement d’un 

mateix, la relació amb els companys…  

 

Preu 

75 € 

trimestre 

HIP-HOP 
P5: Dimarts (16:30-17:30 h.)        1r-2n: Dimecres (16:30-18:00 h.) 

3r-4t: Divendres (16:30-18:00 h.)    5è-6è: Dilluns (16:30-18:00 h.) 

Es fan coreografies on es treballa la coordinació, el ritme, la memòria 

coreogràfica, l’elasticitat i flexibilitat, l’oïda musical, el treball individual 

i en grup…L’activitat de Hip-Hop està adreçada tant a noies com a nois 

 

Preu 

57 € (P5) 

trimestre 

75€(1r-6è) 

trimestre 

 

NATACIÓ (Al PEM Guiera) 
P3-P4-P5: Divendres (16:45-17:30h.)    1r-6è: Dilluns (16:45-17:30h.) 

Activitat dirigida a desenvolupar la motricitat dins l’aigua mitjançant 

l’aprenentatge dels diferents estils de natació. 

Preu 

P3-P4-P5:57 € 

 1r a 6è: 51 € 

(Preu/trimestre) 

 
FUTBOL SALA, BÀSQUET  
3r-4t: Futbol sala:  Dilluns (16:30-18:30h.) 

        Bàsquet: Dijous (16:30-18:30h.) 

5è-6è: Futbol sala: Dimecres (16:30-18:30) 

S’ha de fer competició amb altres escoles els dissabtes al matí. Es 
demana per tant el compromís d’assistència als partits de la lliga escolar 
del municipi. La pràctica d’aquests esports és mixta (adreçat tant a noies 
com a nois) 

 

 

Preu 

75 € 

trimestre 

 

TAEKWONDO 
P5-1r: Dimarts de 16:30 a 18:00 h. 

2n-6è: Dijous de 16:30 a 18:00 h. 

Activitat que fusiona l'esport amb les arts marcials, desenvolupant  les 

tècniques de defensa personal, plumses.... 

Preu 

66 €* 

*orientatiu 

Trimestre 

MÚSICA LÚDICA 

P3-P4-P5: Dimecres de 16:30 a 17:30 h. 

Preu 

A determinar TENNIS TAULA 
1r a 6è: Dimecres (16:30-18:00h.) 

Aprenentatge del tennis taula que afavoreix la concentració, l'agilitat, la 

coordinació... 

Preu 

66 €* 

*orientatiu 

Trimestre  

ESCACS 
P5 a 6è: Dimecres (16:30-17:30 h.)  

Aquesta activitat la impartirà el Club d'Escacs de Cerdanyola.  

Els escacs fan desenvolupar habilitats com la capacitat de concentració i 

atenció, la memòria, el control emocional, la responsabilitat i capacitat en 

la presa de decisions, el raonament logicomatemàtic....  

 

Preu 

45 € 

trimestre GIMNÀSTICA RÍTMICA 
1r a 6è: Dimecres i Divendres  de 16:30 a 18:00 h. 

Aprenentatge de la gimnàstica rítmica mitjançant el treball de la 

coordinació, la flexibilitat, el ritme, l’equilibri… S’introdueix el treball 

amb aparells (aro, cinta i pilota) 

 

Preu 

84 € 

trimestre ANGLÈS 
P4-P5: Dijous: (16:30-17:30)  

1r-2n: Dilluns i Dimecres i Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 h. 

3r-4t: Dilluns i Dimecres i Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 h. 

5è-6è: Dilluns i Dimecres i Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 h. 

Aquesta activitat la impartirà l’Acadèmia Meeting Point de Cerdanyola. 

L'objectiu és que els alumnes adquireixin interès per l'aprenentatge de 

l'anglès mitjançant un mètode divertit i amè (jocs, cançons, role-playing) 

No s'ha de pagar matricula ni es faran servir llibres,  

Preu 

45 €  

(P4-P5) 

trimestre 

 

90 € 

(1r-6è) 

trimestre 

 

 

LUDOTECA 

P3 a 6è: Dilluns a Divendres de 16:30 a 17:30 h. i de 16:30 a 18:00 h. 

A l’espai de Ludoteca els alumnes poden dedicar el temps a berenar, 

jugar amb els companys amb jocs de taula, simbòlic, construccions... 

IMPORTANT: Hi haurà servei de Ludoteca des del primer dia 

d’escola (14 de setembre) 

Cal comunicar-ho al correu extraescolarscarlesbuigas@gmail.com 

Preu 1h. 

38 €/mes 

2 dies/setm. 

22 €/mes 
 

Preu 1h. 1/2 

45 €/mes 

2 dies/setm 

27 €/mes 

PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  CURS 2011-2012 



 

 

 
 

 

 

  

 


