
Totes les extraescolars començaran a
l'octubre excepte l'acollida matinal i el casal

de la tarda que començaran el primer dia
d'escola.

En cas de ser un grup de famílies
interessades en algun horari alternatiu es pot

valorar fer un canvi.
En el cas de NO ser soci de l'Ampa, el preu

dels extraescolars de SOTRAC augmentaran
un  30% i en el cas de LITTLE ENGLAND un

10%.
Per més informació o dubtes no dubteu en
consultar la web o escriure'ns al correu de

l'AMPA.

ampalavila@gmail.com
ampalavila.wordpress.com

MULTIESPORT

El Consell Esportiu del Pla de l'Estany té per
objectiu la promoció i l'organització d'activitats
multiesportives al Pla de l'Estany.
Grups: de P3 a P5, de 1r a 3r, de 4t a 6è
Preu 140 euros tot el curs (17,50 euros/mes)
*Descomptes per a germans, família nombrosa
o monoparental

Observacions: la inscripció inclou l'assegurança
d'accident de cada participant, les sessions
setmanals, la participació a les activitats de cap
de setmana i dos informes de seguiment de
l'evolució al llarg del curs, l'entrega d'una
samarreta a l'inici de curs i un obsequi al
finalitzar.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
De P3 a 2n de primària

Vols que el fill/a gaudeixi cantant i ballant? És
un/a potencial artista? En aquest rang d’edat es
treballa el ritme, el cant i l’expressió artística a
partir de jocs i cançons. Ens centrem en explorar,
conèixer i experimentar les possibilitats que
ofereix la música des de la veu, el cos, els sons, els
objectes, els jocs, els instruments... Potenciem la
creativitat dels les alumnes per viure la música
com una eina per a divertir-nos tot
cantant, ballant i jugant.
Preu 25 euros / mes
Matrícula 10 euros

GUITARRA
De 3r a 6è de primària

Tens un futur guitarrista a casa i no ho saps? En
aquesta primera etapa es treballa el gust per a
l'instrument entenent que la guitarra pot
convertir-se en una eina per passar-s'ho bé i
compartir grans moments. Es treballa l'oïda, la
intuïció musical i el ritme.
Preu 25 euros / mes
Matrícula 10 euros
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Inscripcions a: www.ceplaestany.cat
+info a consellesportiu@ceplaestany.cat o 
972 581 344

Totes les activitats, excepte multiesport són
organitzades per: 

Inscripcions a: www.pitusiflautes.com

Gestiona:

Gestiona:

Organitza i gestiona:



TÈCNIQUES D'ESTUDI

Aquesta activitat està pensada sobretot per a
l'alumnat de 5è i 6è de primària. Durant les
diferents sessions es treballaran vàries tècniques
d'estudi, així com també les pautes i hàbits per tal
que els alumnes puguin assolir amb èxit els seus
objectius. D'aquesta manera podran treballar
cada vegada de forma més autònoma. La clau de
la proposta radica en la individualització de la
intervenció, el protagonisme i la responsabilitat
de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge i el
treball compartit de tots els agents educatius.
Quota mensual 27,50 euros
Quota trimestral 75 euros (1r i 2n trimestre)
56,25 euros (3r trimestre)                   

JUDO

En col.laboració amb l'organització "Judo de la Vall
del Terri". Coneixement de tècniques esportives de
judo.
Preu mensual 37,50 euros
Preu trimestral 105 euros (1r i 2n trimestre) i       
 70 euros  (3r trimestre)

MECANOGRAFIA
De 3r a 6è de primària

Inici i ampliació del coneixement de la
mecanografia mitjançant programes de diferents
nivells.
Quota mensual 27,50 euros
Quota trimestral 75 euros (1r i 2n trimestre) 56,25
euros (3r trimestre)                   

ROBÒTICA EDUCATIVA
De 3r a 6è de primària

L'alumnat treballa amb els robots Lego Mindstorms
EV3. L'activitat es planteja a partir del treball
cooperatiu en grups de 3-4 alumnes amb rols
variables. Les sessions de robòtica s'alternen amb
sessions de videojocs, fent ús del Kodu, amb el que
poden recrear terrenys de joc en 3 dimensions.
Preu: 30 euros/mes 
Matrícula 10 euros                           

INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA
1r i 2n de primària

Treballen de forma creativa amb les peces de Lego
a les quals poden afegir sensors i motors, per
convertir les seves creacions en robots. Utilitzen
programes com l'Scratch que permeten alhora
itroduir-se a la creació de videojocs.
Preu: 30 euros/mes 
Matrícula 10 euros                           

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
De 1r a 6è de primària

Iniciació en el món creatiu de l'expressió artística
on combinarem diferents tipologies d'art i autors.
Quota mensual 27,50 euros
Quota trimestral 75 euros (1r i 2n trimestre) 56,25
euros (3r trimestre)                   

ENGLISH

Aquest és un club de llengua anglesa de grups
reduïts (màx 8) on es dóna la oportunitat d'adquirir
l'anglès d'una manera similar a com han après la
seva pròpia llengua. El nostre mètode està
interrelacionat amb la motivació de l'alumnat.
Quan els petits estan motivats, aprendre una
llengua esdevé un procés natural. Es cobreixen
temes del currículum de cada etapa escolar a partir
del joc, obres de teatre, plàstica,...
Preu 30 euros/mes
Quota material 20 euros/curs        

ACOLLIDA MATINAL
Servei de ludoteca al matí

De 7:30 a 9:00 35 euros/mes (2n germà/na 30
euros)
De 8:00 a 9:00 25 euros/mes (2n germà/na 20
euros)
De 8:30 a 9:00 15 euros/mes (2n germà/na 30
euros)
Preu per dia fix 2,50 euros/dia (+ de 5 dies
mes)
Preu per dia eventual 3 euros/dia

CASAL TARDA
Servei de lleure a la tarda

De 16:30 a 18:00 45 euros/mes
De 16:30 a 17:30 35 euros/mes
Preu per dia fix 3,5 euros/dia (+5 dies al mes)
Preu per dia eventual 4 euros/dia

TEATRE

Iniciació al món del teatre mitjançant exercicis de
creació col.lectiva, expressió oral i corporal i
coneixement del món teatral.
Quota mensual 27,50 euros
Quota trimestral 75 euros (1r i 2n trimestre)
56,25 euros (3r trimestre)
Grups de P3 a P5, de 1r a 3r i de 4t a 6è

Inscripcions a: 
www.innovateducacio.cat/roboticalavila/

Inscripcions a: www.sotrac.cat 
Dins d'extraescolars la Vila 

Inscripcions a: www.sotrac.cat 
Dins d'extraescolars la Vila 

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Gestiona:

Inscripcions a: www.littleengland.info


