
 
PISCINA INFANTIL P3, P4 I P5 
Dilluns de 16:00 a 18:15 h. 
Durada de l’activitat aquàtica: 45 minuts. 
Es realitza a la Piscina Municipal Can Millars. ( 50 places disponibles)  
Començarà el primer dilluns d’octubre. Els nens i nenes sortiran de l’escola a 
les 16:00 h i arribaran amb l’autocar a les 18:10 h (aprox.) a la ctra. 
D’Esplugues (davant Centre Comercial). Els alumnes d’infantil hauran de lliurar 
a l’AMPA una autorització que permet als nens sortir de l’escola a les 16:00 h. 
Què cal portar? Per a la realització de l’activitat els nen/nenes hauran de 
portar una bossa amb el banyador, casquet de bany, xancletes, tovallola o 
barnús, pinta i roba interior de recanvi (tot ben marcat amb el nom). 
L’aigua és un excel·lent agent educatiu per a totes les edats. Els objectius 
generals que es treballaran són: afavorir el desenvolupament de l’esquema 
corporal dels nens, assolir una adaptació al medi aquàtic que li permeti ser 
mínimament autosuficient a l’aigua, reforçar l’educació de la respiració,... 

 
INICIACIÓ A LA DANSA P3, P4 I P5 
Dilluns de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola 
Star Dance Studio. Començarà el primer dilluns d’octubre. ( Maxim 12 nens/ 
grup)  
Què cal portar? Uns mitjons de recanvi. 
És una disciplina pensada pels més petits. L’objectiu de les classes és propiciar a 
través de la psicomotricitat, de la creativitat i de la música un primer contacte a 
la dansa. 

 
JUDO P4 I P5 
Dimarts i Dijous de 16:30 a 18:00 h a l’escola Els Pins. L’activitat dura  60 minuts.  
30 minuts són per berenar. 
Club Esportiu Molins de Rei Secció Judo. 
Començarà el primer dimarts  d’octubre. 
Què cal portar? Judogui (obligatori a partir de gener) o xandall (només primer 
trimestre).  Cal que portin berenar. 
El judo és un esport molt educatiu tant pel desenvolupament físic com per al 
desenvolupament psicològic dels alumnes. Els més petits aprendran a dominar el seu 
cos, aprendran a conèixer les possibilitats que el seu cos té de fer gestos i desplaçaments 
(reptar, gatejar, saltar, córrer, llançar etc). L’activitat  es practicarà en un tatami. 



 

ART ATACK  P3 A P5 
Dimarts de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola  
Control Play Sports  ( Maxim 12 nens/ grup)  
Començarà el primer dimarts d’octubre. 
Art  Attack  és la nostra proposta més creativa, a partir dels materials i 
elements més propers del nostre entorn. Realitzem tasques per desenvolupar 
la imaginació i la creativitat, mitjançant la pintura, el dibuix i el modelatge. 
Ideal per reforçar les tècniques de retallar, enganxar i crear, mitjançant el 
desenvolupament d’una idea inicial. 
Què cal portar? Un grapat de creativitat!!!!!! 

 

ENGLISH FUN  P3 A 1ER  
P3-P4 Dijous de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola  ( Maxim 12 nens)  
P5- 1er Dimarts de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola ( Maxim 15 nens)  
Control Play Sports  
Començarà el primer dimarts d’octubre. 
Activitat de Llengua Anglesa enfocada a treballar conceptes basics de la 
llengua a través del joc, la dinàmica i la música. Busquem na normalització de 
la llengua dintre de la classe. El monitors utilitzen l’anglès con a llengua 
vehicular.  
Què cal portar? Ganes de passar ho be aprenen una altra llengua  

 

MULTISPORT P3 A P5 
Dimecres de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola  
Control Play Sports  ( Maixm 12 nens/ grup)  
Començarà el primer dimecres d’octubre. 
Activitat que fomenta el desenvolupament motriu i cognitiu dels mes menuts. 
Jocs cooperatius, d’activació sensorial i joc simbòlic.  
Què cal portar? Roba còmoda  
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INSCRIPCIONS   

(Semana del 3 al 7 de Juny a l’AMPA ) 
 

US DEMANEM QUE RESPECTEU AQUEST TERMINI PER FACILITAR 
L’ORGANITZACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 

 
LES ACTIVITATS TENEN PLACES  LIMITADES, S’ADJUDICARAN PER 

RIGURÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ. EN CAS D’ESTAR COMPLERT ES FARÀ 
LLISTA D’ESPERA. TINDRAN PREFERENCIA ELS SOCIS 

 
PER TAL QUE ES REALITZI L’ACTIVITAT CAL UN MÍNIM DE NENS/NENES 

INSCRITS/ES, AQUEST MÍNIM VARIARÀ EN FUNCIÓ DE L’ACTIVITAT 

EXTRAESCOLARS  
D’OCTUBRE A MAIG 

Pagament: 
Pagament fraccionat: S’abonarà en tres rebuts domiciliats:  

Primer rebut: el 50 % de l’import la segona quinzena d’octubre.  
Segon rebut: el 25 %  de l’import la primera quinzena de desembre.  

Tercer rebut: el 25 % de l’import la segona quinzena de gener.  
 

Els rebuts retornats tindran una comissió de 2 € (despeses de devolució).  
Hi haurà un marge de 15 dies per fer el pagament novament, en cas de no fer-

ho s’aplicarà el pla de funcionament i els nens/es no podran assistir a 
l’extraescolar. 

 

El preu de les activitats s’incrementarà un 20 %  
en les famílies no sòcies de l’AMPA. 

Extraescolars atenció al públic: 
Dimecres de 16:30 a 17 h 

Tel. 93 474 25 92 
www.ampaelspinscornella.org 
extraescolarselspins@gmail.com 

"Activitats Extraescolars pendents d'aprovació pel Consell Escolar." 

http://www.ampaelspinscornella.org/

