
L’AMPA Patrocini ha arribat acord amb diferents empreses de serveis per poder seguir oferint algu-
nes extraescolars. A diferència d’altres anys la inscripció del vostre fill/a es realitzarà directament 
amb l’empresa responsable de realitzar l’activitat. El període d’inscripció serà del 20 de setembre 
al 29 de setembre. La majoria d’activitats s’iniciaran la setmana del 4 d’octubre. 

ACOLLIDA MATINAL: Consisteix en acollir als nens i nenes de P3 fins a 6è, de dilluns a diven-
dres de 8.00 h a 9.05 h del matí. En aquesta estona poden esmorzar, llegir contes, fer trencaclos-
ques, dibuixar, etc…La monitora acompanya l'alumnat a les seves respectives files. 
Responsable activitat: Fina Vicente – Inscripcions: Cardona Events. El servei d’Acollida Matinal 
s’ofereix des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim. Preu: Tots els dies 20€/mes– 2 dies fixes 
12€/mes – 1 dia fix 8€/mes - 1 dia esporàdic 3€ .
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com. 

DIBUIX: Els nens de l’extraescolar de dibuix, aprenen mentre disfruten del seu gran hobbie. 
Desenvolupen la creativitat aprenent i perfeccionant tècniques artístiques com són el carbonet, 
l’aquarel·la, l’oli, etc. Responsable activitat: Fina Vicente – Inscripcions: Cardona Events .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix des de 1r a 6è de primària i amb inici la setmana del 4 d’oc-
tubre fins al mes de maig i es realitza els dimarts i/o dijous, depenent de les inscripcions, de 16.30 h 
a 17.35 h. Preu: 14€/mes es realitzarà domiciliació bancària. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 

IMAGINE SCHOOL OF ENGLISH: Oferim classes d'anglès amb una metodologia adaptada als 
diferents grups d'edat. Combinem aprenentatge i diversió per mantenir la motivació dels nostres 
alumnes, ja que el nostre objectiu és que aprenguin anglès tot passant-s'ho bé. S'oferirà la possibili-
tat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge. Responsable: Anna Sabaté. 
L'activitat s'ofereix des del primer dia d'inici de curs fins a l'últim, en horari de migdia, principal-
ment de 12.30 a 13.35, i s'adapta durant la jornada intensiva. Farem prova de nivell oral i escrita per 
tots els nens interessats a partir de quart, per tal d’ubicar-los en el grup adient. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 625 677 874 - e-mail: info@imagineschool.cat 

HORARI PER CURSOS:
P3: divendres a les 12:30h

P4: divendres a les 12:30h

P5: divendres a les 12:30h

PRIMER : dilluns i dimecres a les 12:30h. ( dos hores setmanals)

SEGON I TERCER: dimecres i dijous a les 12:30h.( dos hores setmanals ) 

QUART I CINQUÈ:  es realitzarà   a l’academia al ser un grup reduit. (Possibilitat de fer-ho a 
l’escola si s’amplia el numero d’inscrits). 

SISÈ: dimarts i dijous  a les 12:30 ( dos hores setmanals) 

 



BÀSQUET: L'activitat serveix per iniciar els nens i nenes en aquest esport d’equip amb la finalitat 
última de fer-los gaudir i d'estimar-se el bàsquet. Els principals objectius que es volen assolir són 
l’aprenentatge bàsic de la tècnica (bot, tir, desplaçaments...), el coneixement de les regles del joc i la 
importància del treball en equip. Responsable: Cardona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig i es realitza els dimecres de 16.30h a 17.35h. Preu: 14€/mes es realitzarà domiciliació ban-
cària mensual. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 

PATINATGE : L’activitat serveix per iniciar els nens en el patinatge sobre rodes, una disciplina 
esportiva de lliscament en que els participants aprenen a anar amb patins i poden acabar fent figu-
res, salts , piruetes  i altres exercicis  tècnics,  utilitzant patins  sobre rodes . Un esport força com-
plert en quan a coordinació , capacitats fisiques i una gran capacitat de concentracció 
Responsable: Cardona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig, es realitza els dimarts de 16.30 h a 17.35h. Preu: 14€/mes es realitzarà domiciliació ban-
cària mensual.
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 

**PER PODER REALITZAR L’ACTIVITAT CAL DISPOSAR DE PATINS DE  LINEA I 
CASC.

CROS: En aquesta activitat els objectius que es volen aconseguir són: realitzar activitat física a tra-
vés de l’atletisme, millorar les qualitats físiques bàsiques dels nens/es, interaccionar les habilitats 
dels participants i aconsellar i informar del 12 crosos comarcals de la temporada. Responsable: Car-
dona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig, es realitza els divendres de 16.30 h a 17.35 h. Preu: 14€/mes es realitzarà domiciliació 
bancària mensual. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 

MULTIESPORTIVA: Extraescolar dedicat a conèixer el màxim d’esports possibles. Es busca que 
els alumnes, no sols coneixen els esports majoritaris com el fútbol, bàsquet.., l’objectiu és que els/
les alumnes també sàpiguen que existeix el handbol, el pitxi, el voleï, el hockey. Cada sessió/classe, 
serà un esport diferent. Es practicarà i s’ensenyarà les normes de cada esport. 
Responsable: Cardona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig i es realitza els dimecres de 16.30 h a 17.35 h. Preu: 14€/mes es realitzarà domiciliació 
bancària mensual.
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 



FUTBOL SALA: L’activitat està dirigida per desenvolupar la psicomotricitat i el joc participatiu en 
equip. L’objectiu principal d’aquesta extraescolar és fomentar valors de l’esport, com el treball en 
equip, el respecte als companys i adversaris, la confiança, etc. L’AMPA s’informarà de com partici-
par en alguna lliga per si pot ser d’interès. Responsable: Cardona Events – Miquel Alsina 
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig i es realitza dimecres (de 2n a 6è) i dilluns (de P3 a 1r) de 16.30 h a 17.35 h. Preu: 14€/
mes es realitzarà domiciliació bancària mensual. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com 

ZUMBA: És una disciplina que permet mantenir el cos saludable alhora de desenvolupar, enfortir i 
guanyar flexibilitat mitjançant el moviment. Permet a l’infant desenvolupar la part creativa i posar-
se en forma de manera molt divertida. Responsable: Cardona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 4 d’octubre fins al mes 
de maig i es realitza dilluns  (de P3 a 1r) dimecres  (de 3r a 6è) de 16.30 h a 17.35 h. Preu: 16€/mes 
es realitzarà domiciliació bancària mensual.
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com .

ESPLAI: L’activitat extraescolar s’ofereix des de P3 a 2n de primària, de dilluns a divendres de 
16.30 h a 18.30h i amb inici la setmana del 4 d’octubre  fins al mes de maig . Està pensada per uti-
litzar el temps lliure de l’infant en un espai d’aprenentatge i diversió. Realitzarem activitats variades 
durant tot el curs, els nens i nenes berenen junts i després realitzen diversos tallers, manualitats, tea-
tre, contes,etc. En l’esplai utilitzarem el temps lliure per a gaudir, jugar, compartir i aprendre, dins 
d’un entorn d’amistat i comprensió. Responsable activitat: Cardona Events – Miquel Alsina .
Aquesta activitat extraescolar s’iniciarà la setmana del 4 d’octubre . Preu: Tots els dies 43€/mes– 3 
dies 33€/mes - 2 dies 26€/mes – 1 dia fix 18€/mes - 1 dia esporàdic 8€ . El cobrament es farà per 
domiciliació  bancaria mensual. 
INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 630 251 784 - e-mail: cardonaevents@gmail.com.

ESCACS: La finalitat és aprendre a jugar als escacs. Es comença aprenent a col·locar el tauler, a 
nomenar les files i encreuaments. S’aprèn el moviment de totes les peces i la força que tenen cadas-
cuna d’elles. S’aprenen els moviments especials dels escacs, com l’enroc, promoció i captura “al 
pas”. S’aprenen nocions de com acabar el joc: escac i mat, ofegat, taules, falta de peces o abandó. 
Es segueix donant nocions de com fer canvis de peces i quan convé o no fer canvis. Es treballa es-
pecialment com començar les partides i com valorar els quadres centrals del tauler. En cursos poste-
riors es poden ensenyar elements tàctics i d’estratègia, així com de disposició adequada de les peces 
al tauler. En cada sessió es fan servir partides d’exemple, de nivells senzills per a l’aprenentatge ini-
cial. Els escacs és un joc d’estratègia, que ajuda a desenvolupar la ment així com practicar la tàctica. 
Independentment del nivell que assoleixi el nen, és un joc universal que val molt la pena conèixer. 
Responsable activitat: Jose Angel Guerra .Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1R a 6è amb 
inici s’iniciarà dilluns 4 d’octubre, es realitza dilluns de 12.30 h a 13.35 h . Preu: 20€ ( Descompte 
de 5€ per germans/es) INSCRIPCIÓ: Al telèfon i/o what’s 666 096 099 – Jose Angel Guerra.
Aquesta activitat es durà a terme sempre que hi hagui un mínim de 7 nens inscrits. 



Mesures COVID 19:

Es compliran totes les mesures anti covid establertes: 

- Respectar l’aforament limitat establert per cada activitat. 
- Rentat de les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de realitzar l’activitat. 
- L'alumne que presenti símptomes gripals o de febre no podrà assistir a l’activitat. 
- Mantenir la distància de seguretat i obligatori l’ús de mascareta. 
- El material d'ús i àrea estarà degudament desinfectada. 

NOTES: 

- Cal ser soci de l’Ampa pel curs 2021-2022 per poder inscriure’s a les diferents activitats ex-
traescolars. 

▪ Totes les activitats tenen un mínim d’alumnes inscrits per poder realitzar-se. 

▪ Depenent del nombre d’inscripcions es realitzaran desdoblamnets en diferents dies i hora-
ris, sempre que sigui possible I la normativa vigent en materia d’activitat extraescolars ho 
permeti. 

▪ Tots els rebuts bancaris  domiciliats per l’empresa Cardona Events, es faran , fins a nou avís 
de manera mensuals , amb la possibilitat que es pugui acanbat realitzant trimestralment 
més endevant. 

▪Si alguna família vol proposar una nova extraescolar pot fer-ho enviant un email a :          
extraescolarsampapatrocini@gmail.com.

********TOTES AQUESTES ACTIVITATS ES REALITZARAN TENIN EN COMPTE , EN 
TOT MOMENT LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIO AL DESENVOLUPAMENT  DE 
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE ES REALITZEN DINS  ELS CENTRES EDU-
CATIUS I QUE VENEN  DONADES  DES DEL  MATEIX DEPARTAMENT D’ENSENYA-
MENT. PER TANT,  ES PODEN VEURE AFECTADES I MODIFICADES EN QUALSEVOL 
MOMENT . 


