
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A SOCIS DE L’AMPA: 

 

*Activitats ofertes per la mateixa empresa:  1 activitat    COST SOCI: 20 €/mes      COST NO SOCI: 24 €/mes 

                                                                                 2 activitats  COST SOCI: 39 €/mes      COST NO SOCI: 43 €/mes 

                                         3 activitats  COST SOCI: 57 €/mes      COST NO SOCI: 61 €/mes           
 

Les activitats de MIGDIA, només es podran realitzar sempre que es faci ús el mateix dia del SERVEI DE 

MENJADOR.    

 

Aquestes son les activitats que s’han realitzat durant el curs 2019/2020, per propers cursos, es farà pro-

posta d’activitats i horaris,  caldrà un número mínim d’inscrits per a poder realitzar-se.              

INFANTIL EMPRESA Dirigida a: Dia: Horari: COST 

ANGLÈS McLANGUAGE P3 - P4 - P5 Dilluns De 16:30h a 18:00h 
20 €/material 
28 €/mes 

AROUND THE WORLD ILERI P4 – P5 Dimarts De 16:30h a 18:00h 
15 €/material 
39 €/mes 

BELLUGA`T DLLEURE P3 - P4 - P5 Dimecres De 16:30h a 18:00h 20€/mes * 

AROUND THE WORLD ILERI P4-P5 Dimarts De 13:45h a 14:45h 
15 €/material 
37 €/mes 

PATINATGE DLLEURE P5 Dijous De 16:30h a 18:00h 20 €/mes* 

PRIMARIA EMPRESA Dirigida a: Dia: Horari: COST SOCI 

ANGLÈS McLANGUAGE  1r. a 6è Dilluns De 16:30h a 18:30h 
20 €/material 
37 €/mes 

SCIENCE (PRE-ROBÒTICA) ISOTROPIC (EXPLORIUM) 1r-2n Dilluns De 13:45h a 14:45h 
25 €/material 
25 €/mes 

AROUND THE WORLD 
1 HORA/SETMANA 

ILERI 1r a 6è 
Dimarts 

 

De 12:45h a 13:45h  
ó 
De 13:45h a 14:45h 

15 €/material 
37 €/mes 

AROUND THE WORLD 
1,5 HORA/SETMANA 

ILERI 1r a 6è Dimarts De 16:30h a 18:00h 
15 €/material 
39 €/mes 

ESCACS CLUB ESCACS LES FRANQUESES 1r a 6è Dimarts De 16:30h a 18:00h 
20 €/ material 
24 €/mes 

ESCACS CLUB ESCACS LES FRANQUESES 1r a 6è Dimecres 
De 12:45h a 13:45h ó   
De 13:45h a 14:45h 

20 €/material 
19 €/mes 

FES ESPORT DLLEURE 1r a 6è Dimecres De 16:30h a 18:00h 20€/mes * 

ROBÒTICA ISOTROPIC (XPLORIUM) 1r a 6è Dijous De 16:30h a 18:00h 
30 €/material 
30 €/mes 

PATINATGE DLLEURE 1r a 6è Dijous De 16:30h a 18:00h 20 €/mes* 

ANGLÈS  LITTLE ENGLISH 1r a 6è Divendres 
De 12:45h a 13:45h ó 
De 13:45h a 14:45h 

21 €/mes 



 

EXTRAESCOLARS 2019-2020 
 

RESUM DE LES ACTIVITATS 

 
 

ENGLISH McLANGUAENGLISH McLANGUAENGLISH McLANGUAENGLISH McLANGUAGGGGE: E: E: E: El mètode es basa en la comunicació i conjuntament amb l'ús del material i les 
tècniques els alumnes aprendran d'una forma fàcil,  eficaç i divertida. Fomentem la participació a classe: 
es treballa perquè els alumnes parlin des del primer dia, mostrin les seves inquietuds i perquè es defensin 
en situacions reals. La motivació dels nostres alumnes és un dels nostres principals objectius; per això, 
les nostres classes són molt dinàmiques i 100% en anglès Els professors s'encarregaran de portar a l'es-
cola tot el material necessari per a cada classe: cançons, disfresses, cartolines, tisores, coles, colors, 
jocs, etc. Cada curs segueix un programa amb objectius clars i adaptats a les diferents edats dels nens. A 
principi de curs, els pares rebran per e-mail el temari. 
    

ILERI ENGLISH AROUND THE WORLD:ILERI ENGLISH AROUND THE WORLD:ILERI ENGLISH AROUND THE WORLD:ILERI ENGLISH AROUND THE WORLD: Descobreix de la mà d'ILERI una altra forma d'aprendre anglès. 
Viatjarem virtualment per diferents països, farem tastets de productes d’arreu del món, descobrirem tribus 
i pobles sorprenents... I tot en anglès. I durant el curs, hi haurà diferents sorpreses i projectes que 
permetran els nens fer un aprenentatge més vivencial. Organitzem els cursos per edats i nivells (de P4 a 
6è). 

ROBÒTICA:ROBÒTICA:ROBÒTICA:ROBÒTICA:    
BOTIX(3r i 4t / 5è i 6è):BOTIX(3r i 4t / 5è i 6è):BOTIX(3r i 4t / 5è i 6è):BOTIX(3r i 4t / 5è i 6è): A Botix ens centrem en les àrees de la tecnologia i l'enginyeria, connectant amb les 
matemàtiques i les ciències experimentals. Treballem el pensament computacional a través de la robòtica, 
la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament. 
 
BELLUGA`TBELLUGA`TBELLUGA`TBELLUGA`T:::: L’activitat de  belluga’t pretén ser l’opció de dansa per als més petits. Es busca que els infants 
experimentin amb el seu cos i gaudeixin amb diferents músiques, aprenent passos variats de diversos ti-
pus de ball.  Quan dansem el cos es posa en marxa, la qual cosa afavoreix el coneixement de l’espai i del 
propi cos, ja que tensa i inhibeix grups musculars afectats. És important treballar el sentit rítmic des de 
ben menuts, perquè a mesura que l’infant creixi la raó prendrà la mida a la intuïció i l’espontaneïtat es 
perdrà una mica pel camí, igual que la flexibilitat i la capacitat de relaxar-se. A través d’activitats, danses 
tradicionals i danses actuals els infants treballaran les diverses habilitats com l’equilibri, la coordinació, 
la memòria, l’expressió, la psicomotricitat, el ritme, l’elasticitat, entre altres.   
 
ESCACS:ESCACS:ESCACS:ESCACS:    Aquesta activitat està considerada de gran interès atès que el seu aprenentatge contribueix a la 
millora i reforç dels continguts de l`educació dels diferents àmbits del currículum de l`educació primària: 
augmenta la capacitat d`atenció i de concentració a imaginació i la creativitat, i és una eina de foment del 
raonament lògic-matemàtic. Amb aquest curs d`escacs es pretén treballar aspectes com l`acceptació de 
les regles i dels resultats, el control emocional, la capacitat d`organització, la responsabilitat en la presa 
de decisions o l`augment de l`autoestima. 
 
ENGLISH LITTLE ENGLISH:ENGLISH LITTLE ENGLISH:ENGLISH LITTLE ENGLISH:ENGLISH LITTLE ENGLISH: És una escola d'idiomes de Les Franqueses que va obrir les seves portes als 
2001. Al llarg d'aquests 15 anys la direcció i l'equip de mestres han mostrat la seva vocació per l'ensenya-
ment, el respecte pel medi ambient i, el més important, el tracte personal basat en la convivència i la tole-
rància entre persones. Els nostres objectius son: afavorir el coneixement de la llengua basant-nos en la 
comunicació; fomentar l'adquisició d'una correcta comprensió oral i un vocabulari fluid; utilitzar l'anglès a 
l'aula per afavorir la pràctica de la llengua que l'alumne està aprenent; treballar a partir de diferents pro-
jectes que inclouen lectures, jocs i cançons, principalment els més petits 
 
PATINATGEPATINATGEPATINATGEPATINATGE: En aquest esport exercitem els reflexes, la coordinació motora, l’equilibri. Amb aquesta ac-
tivitat pretenem iniciar als alumnes en els exercicis més bàsics de l’esport, a la vegada que es diverteixen. 
Cal portar patins de bota de 4 rodes, no serveixen els patins en línia, els de plàstic (tipus Patrulla Canina, 
Yo soy Luna, etc.) serveixen, però depenent de les habilitats de cada alumne poden limitar una mica la 
seva evolució. Hi ha opcions de trobar patins professionals de segona mà en molt bon estat i al mateix preu 
d’uns de nous dels de plàstic. 
    
 
 


