
FEM ESCOLA 
FEM EXTRAESCOLARS 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
CURS 18/19 

  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Futbol 1r Futbol(2n/3r/4rt) FUTBOL (5è/6è) Futbol(1r/2n/3r/4rt) FUTBOL (5è/6è) 

PLAYING 
RNGLISH 

I. BÀSQUET 
(1r/2n) 

CUINA I SALUT 
(2n a 6è) 

I. BÀSQUET 
(1r/2n) 

BATUCADA 
 

DANCE CREART ROBÒTICA 

ESCACS JUDO PISCINA JUDO 

 
ROBÒTICA EDUCATIVA 
Dijous de 16:30 a 17:30 h a l’escola Els Pins. 
AVA Robòtica Educativa. ( Maxim 12 nens/ grup)  
Començarà el primer dijous d’octubre. 
La robòtica permet als alumnes expressar els seus pensaments i les seves idees 
sobre qualsevol  tema, construint models simbòlics amb maons LEGO. 

ENGLISH FUN  
Dilluns (4r-5è i 6è), Dimarts (P5-1r), Dimecres (2n-3r)  
de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola  
CONTROL PLAY SPORTS ( Maxim 15 nens/ grup) 
Començarà el primer dilluns 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  

 
ESCACS PRIMÀRIA 
Dilluns de 16:30 a 17:30 h a l’escola Els Pins. 
Club d’Escacs Peón Doblado de Cornellà. ( Maxim 15 nens/ grup)  
Començarà el primer dilluns d’octubre. 
Introducció del joc, moviment i captura de peces, valor de les peces, atac i 
defensa i coneixements generals. Una vegada introduïts els aspectes bàsics es 
passarà a l’aspecte més tècnic. Els objectius de l’activitat és divertir, motivar, fer 
amics i, sobretot, raonar.  

PATINATGE 
Dilluns (1er a 6è) de 16:30 a 17:30 h a la nostra escola 
CONTROL PLAY SPORTS ( Maxim 12 nens/ grup)  
Començarà el primer dilluns d’octubre.  
L’objectiu de l’activitat és el d’iniciar els alumnes en aquest esport. A partir de 
jocs i exercicis tècnics se’ls motivarà per tal d’aconseguir l’equilibri i domini 
bàsic dels patins.  
Què cal portar? Patins i proteccions . Es recomana dur patins de quatre rodes. 
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MINI CHEF  
Dimarts  de 16:30 a 17.30 h a l’escola Els Pins. 
CONTROL PLAY SPORTS  ( Maxim 12 nens/ grup)  
Començarà el primer dimarts d’octubre . 
Taller de cuina per tal de descobrir i experimentar amb la gran varietat d’aliments 
de la terra i temporada. Els futurs cuiners desenvoluparan els coneixements 
bàsics per practicar receptes , descobrir d’on venen els aliments i entendre la 
importància de mantenir una dieta sana i equilibrada .Es desenvoluparan 
diferents  receptes que es poden endur a casa per  compartir i degustar amb la 
família. No s’utilitzarà foc ni forn . Si cal fornejar al acabar s’ho emportaran dins 
del Kit de Minichef, amb les instruccions corresponents 

 
PISCINA PRIMÀRIA 
Dimecres de 16:30 a 18:15 h al PELL.  
Activitat aquàtica de 45 minuts (17:15 a 18 h). 
Es realitzarà a la piscina del PELL. Els nens i nenes sortiran de l’escola a les 16:30 
h i arribaran amb monitoratge  les 17 h al PELL (aprox). En tot moment estaran 
acompanyats pels  monitors. Els nens es recolliran al PELL a partir de les 18:15 h. 
Començarà el primer dimecres d’octubre. 
Què cal portar?  Una bossa amb banyador, casquet de bany, xancletes, tovallola 
o barnús, pinta, roba interior de recanvi (tot ben marcat amb el nom). 
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 autosuficients a l’aigua i reforçar l’educació de la 
respiració. 

 
JUDO PRIMÀRIA 
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? Kimono (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.  

 
FUTBOL PRIMÀRIA 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres  (segons cursos), de 16:30 a 17:45 h a 
l’escola Els Pins.  
Futbol Sala Cornellà. 
Començarà el primer dimarts d’octubre. 
L’activitat pretén que els nens coneguin el treball en equip, el valor dels 
companys i la generositat. Els nens i nenes que vulguin podran participar a la lliga 
de futbol dins jocs escolars (es farà una reunió informativa amb els inscrits). Es 
proporcionarà equipació nova. 

 
DANCE PRIMÀRIA 
Dimecres de 16:30 a 17:30 h a l’escola Els Pins. 
Star Dance Studio de Cornellà. ( Maxim 15 nens/ grup)  
Començarà el primer dilluns d’octubre. 
Què cal portar? Roba còmode i sabatilles esportives. 
Es treballaran diferents estils com el “Popping” o el  “Locking”. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Futbol 
(1r/2n-4rt/5è) FUTBOL (3er-6è) 

Futbol 
(1r/2n-4rt/5è) 

 FUTBOL (3er-6è) 

ENGLISH FUN 
4art-6è 

ENGLISH FUN  
P5- 1er 

 

ENGLISH FUN  
2-3 er 

 

PATINATGE  
 MINI CHEF  

COMERCIAL 
DANCE ROBÒTICA 

ESCACS JUDO PISCINA JUDO 

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



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 

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. 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 

http://www.ampaelspinscornella.org/

