
 
 

EXTRAESCOLARS AMPA ESCOLA CONGOST 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Aquest any, us avancem les extraescolars que s’oferiran el proper curs escolar 2018- 2019 
 

 Els horaris i preus de les extraescolars que es duran a terme seran els següents:  
(Aquest horari està subjecte a possibles modificacions depenent de la demanda de places al setembre) 

 
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    17:00H  A 18:00H SAE 
4rt A/B i 6è 

SAE 
4rt C i 5è 

SAE 
3rt A i B 

SAE 
2n A i B 

 

17:00H  A 18:00H  ANGLÈS 
P4-P5 I 1r 

 ANGLÈS 
2n A 6è 

BALL 
1r A 6è 

17:00H  A 18:00H  ARTS ESCÈNIQUES 
DE P3 A 6è 

BATUCADA 
DE P3 A 6è 

REGGAETÓN 
DE P3 A 6è 

CIRC 
P3 a P5 

17:00H  A 18:15H   MULTIESPORTS 
P3-P4-P5 i 1r 

KIDDIES 
P3-P4-P5 

 

17:45H  A 18:30H NATACIÓ 
1º TORN 

 NATACIÓ 
3º TORN 

  

18:30H A 19:15H NATACIÓ 
2º TORN 

    

20:00H A 21:00H 
 

  ZUMBA 
Per Adults 

  

 

 Els Preus Trimestrals de les extraescolars: 
 

• SAE: de 2n a 6è es Gratuït  

• Natació: de P3 a P5 = 45,35€  i de 1r a 6è =  39,92€ 

• Kiddies: de P3 a P5= 45€ 

• Anglès – Ball – Zumba – Multiesports = 36€ 

• Reggaetón – Circ – Batucada – Arts Escèniques = 42€ (10% de descompte pel segon germà i succes-
sius)  
                                                              

Per la realització de les activitats és obligatori el pagament de 4,50 € de l’assegurança sanitària obligatòria. 
Serà un pagament únic per any i alumne, (independentment de la quantitat d’activitats que realitzi) 
 

 Explicació Activitats noves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTI-ESPORTS: van dirigides a l’etapa d’educació infantil i 1r de 
primària. Les sessions en tot moment van orientades a una 
pràctica esportiva competitiva/lúdica. Es treballaran molts tipus 
de jocs i pre-esports cada mes: Handbol + jocs ; Bàsquet + jocs ; 
Futbol + jocs ; Atletisme + jocs  
Cada sessió es dividirà de la següent manera: 10 min: Berenar + 
45 min: Pràctica de  l’activitat +5 min: Temps de recollir.  

 

KIDDIES: una activitat innovadora per als alumnes de P3 a P5 on 
s’utilitzen materials basats en metodologies Montessori, 
dissenyats perquè el nen/a pugui reconèixer l'error per sí mateix 
i fer-se responsable del seu propi aprenentatge i durant les 
classes, fem que els nens i nenes aprenguin a reconèixer i a 
utilitzar les lletres i els números, treballem la capacitat resolutiva, 
la responsabilitat i la intel·ligència emocional.  
Cada sessió es dividirà de la següent manera: 10 min: Berenar + 
45 min: Pràctica de  l’activitat +5 min: Temps de recollir.  

 

CIRC: L’activitat serveix per endinsar els nens i nenes en aquesta 
activitat amb la finalitat de fer-los gaudir. Es traballarà el món del 
circ a través de la figura del clown o pallasso, sempre des d’una 
vessant psicomotriu per obtenir un millor coneixement i control 
del moviment del propi cos, treballant habilitats i destreses, com 
per exemple, salts, equilibris,etc.. Els nens també crearan les seves 
pròpies eines de circ (malabars,xanques..) 

ARTS ESCÈNIQUES: En aquesta activitat l’alumne aprendrà a 
conèixer i respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a 
partir del seu moviment i endinsar-lo dins l’àmbit cognitiu, 
psicomotriu i social. Volem que a través de la interpretació teatral 
els infants dels grups d’infantil prenguin consciència del seu cos i 
de les possibilitats que els ofereix. 

REGGEATÓN: És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà 
a conèixer i respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a 
partir del seu moviment, desenvolupar una sensibilitació musical i 
sentit del ritme. Tot això es traballarà de manera dinàmica i a partir 
d’activitats lúdiques amb un transfons educatiu i adaptat a les 
diferents edats. És una bona manera de fer esport ballant amb 
ritmes llatins 

BATUCADA: És un estil de percussió d’origen africà però amb 
grans arrels al Brasil, on es fusiona el ritme amb l’expressió 
corporal i la musicalitat, tot creant melodies a través del 
moviment. S’explicarà el llenguatge propi d’aquesta percussió per 
poder tocar ritmes tant de samba-reggae com ritmes més propis 
de Rio de Janeiro i bateries brasileres. Els alumnes hauran de 
portar el seu instrument.  


