
 
 
 
 

Benvolgudes famílies 
 
 

 
Benvolgudes famílies, ens retrobem en un inici de curs 
esperat, i aquest més que cap altre. 
La importància de poder acollir les necessitats de les 
famílies, com sempre hem fet, i amb l’objectiu de dedi-
cació i servei, que ara té més sentit que mai. 
Retornem amb les ganes posades a poder donar als 
nostres alumnes tot allò que més sabem : acolliment, 
diversió, aprenentatges, vivències i valors. 
Com ja sabeu totes les activitats proposades estan 
consensuades i organitzades conjuntament amb la di-
recció de l’escola i amb l’AMPA. L’objectiu no és cap 
altre, que el poder donar servei a les famílies que ho 
necessitin. 
Per això ens retrobarem a partir del 14 de setembre a 
l’escola en horari de matí i tarda per tal de poder aten-
dre els vostres dubtes o necessitats. 
 
Amb ganes, mesures i il·lusió per poder iniciar un curs 
ple d’aventures!!! 

 
 
 
 
 

Montse Capdevila  
Directora L.D. Formació i Serveis, s.l 

 
 



PERMANÈNCIES  matí i ACOLLIDA tarda a partir de P3 

Espai on s’esmorza o berena . Fem racons de jocs, lectures, jocs 
de taula, sessions d’ordinadors, espais de creativitat personal...               
                                                                                                                    
(inici el 14 de setembre) 
 
Tiquet diari de 3,60 euros matí. 
 
 
 
 
Horaris: De dilluns a divendres de 7,45 a 9h. Permanència de matí.   

    De dilluns a dijous de 17 a 18h. Acollida Tarda.  
 
Quota:   110 euros/ trimestre permanències. 

    100 euros/ trimestre acollida.    

ANGLÈS a partir de P3                                            

Educació infantil.  Ens mourem, pensarem, jugarem i parlarem 
en anglès. Consolidació de vocabulari i instruccions bàsiques. A 
través del joc, la música i l’expressió corporal parlem en anglès. 
 
Educació Primària. L’objectiu és treballar la lectura i compren-
sió lectora. Potenciar l’expressió i comprensió a partir de projec-
tes orals. 
 
Horaris: de dilluns a dijous de 13,30 a 14,30 o de 17 a 18h. 
 
Quota:    124,50 euros / trimestre       2h/set. 
                70,00 euros / trimestre        1h/set.       
 
Matrícula : 18 euros. 



Des de fa uns anys, i dins horari extraescolar es proposa l’acti-
vitat d’anglès dirigida a aquells alumnes que vulguin preparar-se 
per treure’s la titulació específica de Cambridge University. 
 

KET/ PET/ FIRST        
 

Horaris: a determinar al setembre. 
Quota: 75 euros / trimestre 1h/set (amb la col·laboració l’AMPA) 

TREBALL I ESTUDI DIRIGIT a Primària

Treball d’hàbits i tècniques d’estudi. Coordinació amb el tutor 
per millorar el rendiment escolar. Correcció i ajuda amb els 
deures diaris per millorar procediments d’aprenentatge. Grups 
reduïts (de 5 a 6 alumnes) 
 
 
Horaris: de dilluns a divendres  
               de 13,30 a 14,30.  
  
 
Quota:  124,5 euros / trimestre 2h/set.               
 
Matrícula: 12 euros.                      

Treball individual on es pretén que l’alumne aprengui digitalit-
zació, rapidesa i agilitat per poder elaborar treballs i/o textos 
amb gran satisfacció de resultats. Memorització del teclat. 

MECANOGRAFIA  a partir de 4rt Primària fins a l’ESO           

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS



A través del reciclatge de materials ens ajuda a desenvolupar 
la capacitat i habilitats dels alumnes en aconseguir muntar ro-
bots o petites estructures que puguin funcionar. 
 
Horaris: a determinar al setembre. 
 
Quota: 60 euros/ trimestre 1 h/set. 
(amb la col·laboració l’AMPA) 
 

ROBÒTICA a partir de 4t de primària fins a l’ESO                       

PROJECTES DIGITALS  a partir de 3r Primària fins a l’ESO           

El curs passat iniciàvem amb èxit aquesta activitat. L’aprenen-
tatge de l’ús i oportunitats de les noves tecnologies és un re-
curs del qual hem d’ensenyar a com utilitzar: pàgines web, 
blogs, animacions, vídeos, xarxes, stop motion... 
 
Horaris: Mecanografia:  horari migdia, dies a determinar. 
              Projectes digitals: dilluns i dimecres de 17 a 18h. 
 
Quota:  124,50 euros / trimestre     2h/set. 
              70,00 euros / trimestre       1h/set.                             
 



GUITARRA/UKELELE                                            

Activitat divertida, individual. Aprenentatge de la guitarra es-
panyola, instrument que facilita la coordinació de dits, treball 
musical i cooperació d’equip i introducció de l’instrument típic a 
les illes de Hawai UKELELE. 
 
Horaris: a determinar al setembre. 
 
Quota:  60 euros / trimestre. 1 h/set.      
(amb la col·laboració l’AMPA). 
 

NATACIÓ a partir de P3                                             

Activitat que es realitzar a la piscina municipal d’Arenys de 
Mar. Els infants els separen per nivells i van agrupats amb 
alumnes d’altres escoles 
 
Horaris:  dissabte  de 9,45 a 10,30h. 
 
Quota:  60 euros/ trimestre. (amb la col·laboració l’AMPA). 



BÀSQUET a partir de P5                                             

Treball d’equip, coordinació, rapidesa, esforç físic. Conjunta-
rem totes les habilitats per divertir-nos i poder aconseguir re-
sultats immediats. Realització pel Club de bàsquet Arenys 
 
Horaris: dimarts i dijous de 17 a 18h. 
 
Quota:  60 euros/ trimestre   2h/set  
(amb la col·laboració l’AMPA) 

FUTBOL , VOLEIBOL I HOQUEI  a partir de P5                           

En aquestes activitats, l’AMPA col·labora amb la promoció 
d’elles, però la seva realització i inscripció es fa en els clubs 
corresponents. Pregunteu-nos al setembre 
 
Horaris: a determinar al setembre 



TENNIS (multiesport)  a partir de 1er                                     

Activitat que concentrarà diferents esports des d’una vessant 
cooperativa i per treballar les habilitats motrius. El tennis serà 
l’activitat principal i la resta d’esport són com a complement de 
les sessions  per dinamitzar-les. 
 
Horaris:  
- de 1r a 5è dimarts i dijous de 17 a 18h.  
- de 6è a ESO dimecres de 17 a 19h. 
 
Quota:  142,50 euros/ trimestre   2h/set 

   76,00 euros/trimestre      1h/set 

TAEKWONDO a partir de P5                                            

Des de fa molts anys, la nostra empresa a apostat per treballar 
l'auto confiança, la seguretat i el respecte al company. Amb 
aquesta activitat busquem l’aprenentatge de moviments i exer-
cicis de l’art marcial. Es fan tornejos i trobades amb altres es-
coles o clubs per potenciar la seva pràctica. 
 
Horaris: dimarts i dijous de 17 a 18h (de P5 a 2n)                    

                             de 18 a 19h ( de 3r a 6è) 
Quota:  145 euros/ trimestre  2h/set

PATINATGE  a partir de P5                                             

Entreteniment, diversió i treball físic. Aquestes tres qualitats 
són les que treballarem per poder arribar amb equilibri i coordi-
nació a final de curs. Potenciant les coreografies i treball en 
equip. 
 
Horaris:  dilluns i dimecres  de 17 a 18h. 
Quota: 60 euros/ trimestre  2h/set  
(amb la col·laboració l’AMPA)  



INICI DE CURS: 5 D’OCTUBRE 
 Inscripcions: 

 Del 14 al 28 de setembre 
 Horari: de dilluns a divendres 
 de 9 a 9,30 i de 17 a 18h. 
Pompeu Fabra, 2 
Arenys de Mar 
 
Tel. 93.792.02.41-609.94.59.32 
splashld@yahoo.com 
www.ampapresentacio.blogspot.com 
 
Cal portar : 
 
•Fotocòpia targeta sanitària. 
•L’import en efectiu de la primera quota. 
  
Els germans i alumnes que facin més d’una activitat gaudi-
ran d’un 5% de  descompte. 
 
Nota.- Qualsevol canvi o modificació es comunicarà en el mo-
ment de la inscripció. Les activitats tenen unes ràtios mínimes 
i màximes pel bon funcionament de les mateixes, de no com-
plir-los a finals de setembre s’informarà als usuaris afectats. 
 
Recordeu que els alumnes del curs passat que tenien la 
quota de març abonada poden gaudir de bonificacions dins la 
segona quinzena de setembre. 
  
Organitza: 
 
 
 AMPA


