
BENVOLGUDES                     
FAMÍLIES!!!

DES DE L'AMPA US INFORMEM DE LES 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE 
ENGEGARAN AQUEST MES D'OCTUBRE 
PEL CURS 2019/20



RÀDIO
Grup de divendres de nens i nenes de 5e i 
6e que aprendran el funcionament d'un 
programa radiofònic per dins i formaran 
part d'ell.
Horari: de *16:30h a 18h.

Aquesta activitat es realitzarà a RÀDIO 
ESPARREGUERA i comptarà amb un/a 
monitor/a responsable que els 
acompanyarà fins la ràdio i es quedarà 
durant l'activitat (monitoratge subvencionat 
per l'AMPA)



ROBÒTICA
Grups de dilluns o dimarts de nens i nenes 
que engegaran la seva imaginació i 
aprendran noves tecnologies fomentant la 
seva creativitat.
Horari: de *16:30h a 18h.

       Inscripcions obertes fins a completar 
aforament



anglès
Els nens i nenes de 1er a 6è podran 
continuar el seu aprenentatge els 
migdies de dilluns a dijous de la mà 
de l'acadèmia “ENGLISH NOW”

Grups de dilluns i dimecres:
de 3er i 6è
Grups de dimarts i dijous
de 1er a 2n
Horari: 13:45h. a 14:45h.

       Inscripcions obertes fins a completar 
aforament del grup de 1er a 2n



ping-pong
Els migdies de dilluns els infants 
podran practicar un esport tan 
complet, divertit i interessant com és el 
“ping-pong” de la mà del “club Esportiu 
Tennis Taula d'Esparreguera”

Tots els dilluns en l'horari de migdia de 
13:15h. a 14:15h.

       Inscripcions obertes fins a completar 
aforament

(Cal portar calçat i roba còmoda)



ioga en família
Els dimecres els infants gaudiran d'una estona 
única i divertida en família, treballant molts 
aspectes tant a nivell corporal com emocional 
entre altres alhora que reforcem el vincle 
familiar de la mà del centre “Sat nam”

Tos els dimecres de *16:30h. a 18h.

       Inscripcions obertes fins completar 
aforament

(Cal portar mitjons i roba còmoda)



HIP-HOP
Els nens i nenes podran gaudir d'una 
activitat tan dinàmica, divertida i 
complerta com és el hip hop, de la mà 
de l'acadèmia de ball “Dance machine”

Tots els dimarts de *16:30h. a 18h.

       Inscripcions obertes fins a completar 
aforament

(Cal portar calçat i roba còmoda)



I A MÉS...
          Encara us podeu apuntar a :

- ANGLÈS INFANTIL, amb un aprenentatge participatiu on els més petits prenen el seu 
primer contacte amb l'idioma a través de cançons i jocs de la mà de dues monitores de 
l'academia ENGLISH NOW   

- RÀDIO (5è i 6è). Recordar-vos que és una activitat gratuïta, on els nostres fills/es 
podran inciciar-se en el món del periodisme radiofònic. 

         Les següents activitats continuaran obertes fins a completar aforament:
          - IOGA EN FAMÍLIA, ANGLÈS (GRUP 1er a 2n), PING-PONG, HIP-HOP , RÀDIO (5è i 6è)

A TENIR EN COMPTE:

         Les activitats de tarda seran en l'horari de 17h. a 18h. i tot aquell que ho consideri
podrà fer ús del servei d'acollida de 16:30h. a 17h. de manera gratuïta, per tal que els infants 
puguin berenar abans.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar al correu de l'Ampa: 
extraescolarsroquesblaves@gmail.com així com per telèfon al número: 652 21 42 83 

mailto:extraescolarsroquesblaves@gmail.com

