
 ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  CURS  2022-2023 

 La  programació  i  les  activitats  que  us  proposem  estan  pensades  tenint  en  compte  les  dates  d’inici  i  acabament  del 
 curs  escolar,  que  van  del  19  de  setembre  de  2022  al  16  de  juny  de  2023.  Així,  com  cada  any,  les  extraescolars 
 començaran  una  setmana  després  d'aquest  inici  escolar,  setmana  del  19  de  setembre  de  2022,  i  finalitzaran  la 
 setmana del 15 de juny de 2023. 

 JAZZ FUNKY 
 -Començarà el 19 de setembre i acabarà el 16 de juny. 
 -Places limitades, per ordre d'inscripció. 
 -La inscripció ha de ser per als dos dies setmanals, per garantir una bona dinàmica de l'activitat. 
 -Aquests horaris i grups són provisionals i poden variar en funció del nombre d'inscripcions per a cada grup. 
 -Per a qualsevol consulta adreçat a  jazz-funky@ampavedruna.cat 

 Hora  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 

 17.10h a 
 18.10h 

 3r i 4t EP 
 P3-P5 

 1r i 2n EP 
 3r i 4t  EP 

 P3-P5 

 1r i 2n  EP 

 18.10h a 
 19.10h 

 5è i 6è EP  ESO  5è i 6è EP  ESO 

 18.45h a 
 19.45h 

 Batxillerat  Batxillerat 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ JAZZ FUNKY:  https://goo.gl/forms/GtyLlTQqgfDDaeMj1 

 BÀSQUET  Començarà el 20 de setembre i acabarà el 16  de juny. 
 CONTACTE:  basquet@ampavedruna.cat 
 NOTES:  Depenent  de  les  inscripcions  hi  pot  haver  variacions  de  dies  i  horaris,  segons  els  equips  que  es  puguin 
 formar. Els equips participaran els dissabtes a la competició dels jocs esportius escolars. 

 HORARIS 
 PRIMÀRIA 

 DIMECRES  DIVENDRES  HORARIS 
 ESO/BTX  DIMARTS  DIJOUS 

 17:10 
 a 

 18:10 h 

 PREBENJAMÍ 
 MIXT 

 1r i 2n primària 

 BENJAMÍ MIXT 
 3r i 4t primària 

 PREBENJAMÍ 
 MIXT 

 1r i 2n primària 

 BENJAMÍ MIXT 
 3r i 4t primària 

 17:15 
 a 

 18:30 h 

 INFANTIL MASCULÍ 
 1r i 2n ESO 

 INFANTIL FEMENÍ 
 1r i 2n ESO 

 INFANTIL MASCULÍ 
 1r i 2n ESO 

 INFANTIL FEMENÍ 
 1r i 2n ESO 

 18:10 
 a 

 19:10 h 

 ALEVÍ MIXT 
 5è i 6è 

 ALEVÍ MIXT 
 5è i 6è  18:30 

 a 
 19:45 h 

 CADET MASCULÍ 
 CADET FEMENÍ 

 3r i 4t ESO 

 CADET MASCULÍ 
 CADET FEMENÍ 

 3r i 4t ESO 

 JUVENIL MASCULÍ 
 batxillerat 

 JUVENIL MASCULÍ 
 batxillerat 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ BÀSQUET:  https://goo.gl/forms/CTzuFmIAL6OnNQ872 
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 ROBÒTICA  Començarà el 19 de setembre i acabarà el  16 de juny. 
 CONTACTE:  robotica@ampavedruna.cat 
 NOTES: S’ofereixen diferents tipus d’activitats de robòtica adaptades per edats: 

 First Lego Junior:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=l_fa5vreHgk 

 VEX IQ:  h�ps://vexspain.com/vex-iq/que-es-vex-iq/ 

 VEX EDR:  h�ps://vexspain.com/vex-edr/que-es-vex-edr/ 

 EDATS RECOMANADES 

 VEX EDR (2 grups per edats) 

 MIDDLE  HIGH 

 VEX IQ (2 grups per edats) 

 FISRT LEGO JUNIOR 

 1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  1  2 

 PRIMARIA  SECUNDARIA  BATXILLERAT 

 HORES 
 SETMANA 

 QUOTA 
 ANUAL 

 QUOTA 
 TRIMESTRAL 

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

 FIRST LEGO JUNIOR 
 17:00-18:00 

 2  300 €  75 € 

 VEX IQ  17:15-19:15  2  300 €  75 € 

 VEX EDR (HIGH / 
 MIDDLE)  2 DÍAS 

 17:15-19:15  4  420 €  105 € 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ.  h�ps://goo.gl/forms/4xrHhdWnCHiZIfiT2 

 Canal Youtube Robò�ca  https://www.youtube.com/channel/UCgIbODGo0bydNNS_rpdaVWA 

mailto:robotica@ampavedruna.cat
https://www.youtube.com/watch?v=l_fa5vreHgk
https://vexspain.com/vex-iq/que-es-vex-iq/
https://vexspain.com/vex-edr/que-es-vex-edr/
https://goo.gl/forms/4xrHhdWnCHiZIfiT2
https://www.youtube.com/channel/UCgIbODGo0bydNNS_rpdaVWA


 ESCACS  Començarà el dia 20 de setembre i acabarà el  13 de juny. 
 CONTACTE:  escacs@ampavedruna.cat 
 NOTA: És una activitat de migdia. 

 HORARI  DIMARTS 

 de 13:55 a 14:55 h  Iniciació i perfeccionament. 
 A partir de 3r de primària. 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ ESCACS:  https://goo.gl/forms/LklOxYHV92tY16Kk2 

 NATACIÓ  Aquesta activitat es realitza a l’escola  Petit Estel des del 19 de setembre fins el 12 de juny. 
 CONTACTE:  natacio@ampavedruna.cat 
 NOTES: 
 - Cal portar banyador còmode, casquet de bany, mitjons de bany i tovallola. Tot marcat amb el nom. 
 -  Per  als  nens  i  les  nenes  de  P4  i  P5  hi  haurà  monitores  que  els  portaran  al  Petit  Estel  i  els  canviaran.. 
 Els  pares  hauran  de  recollir  els  nens  i  les  nenes  al  carrer  Sant  Quirze  41  i  vestir-los  quan  acabi  l’activitat.  Per  als 
 nens  i  les  nenes  de  primària  hi  haurà  monitors  que  els  acompanyaran  i  els  pares  també  hauran  de  recollir-los  a  la 
 sortida i vestir-los. 
 Depenen  del  número  d’inscripcions  que  tinguem  es  faran  dos  horaris,  els  més  petits  fins  a  les  18h.  i  els  més  grans 
 fins a les 18.45h. 

 HORARI  DILLUNS 

 de 17 a 18:15 h 
 P4 i P5 

 Primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ NATACIÓ:  https://goo.gl/forms/npuqaS6jqJZIWrN52 

 MULTIESPORT  Començarà el dia 20 de setembre i acabarà  el 15 de juny. 
 CONTACTE:  multiesport@ampavedruna.cat 
 NOTES: 
 P3 i P4 - Aprenentatge de les qualitats motrius bàsiques a través de jocs lúdics i preesportius. 
 P5  i  1r  EP  –  Aprenentatge  inicial  de  diferents  esports:  miniatletisme,  minigimnàstica  rítmica,  minibeisbol,  minifutbol, 
 minihandbol, minitennis, minihoquei i minibàsquet. 

 HORARI  DIMARTS  DIJOUS 

 17 a 18:05 h  P3 i P4  P3 i P4 

 17 a 18:10 h  P5 i 1r primària  P5 i 1r primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ MULTIESPORT:  https://goo.gl/forms/uhbnBlfSc5AaaKSZ2 
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 JUDO     Començarà el 20 de setembre fins el 15 de juny. 

 CONTACTE:  judo@ampavedruna.cat 

 GRUP  A  :  Un  monitor  de  l’Squash4  s’encarregarà  de  recollir  els  nens  a  la  sortida  de  l’escola  i  portar-los  al  gimnàs. 
 Els pares hauran de recollir els nens a la sortida de l’activitat a l’Squash4 (C/ de la Rasa,72). 

 GRUP  B  :  Tant  l’entrada  com  la  sortida  de  l’activitat  es  farà  per  medis  propis.  Possibilitat  de  consultar/modificar 
 horari del grup B amb el professor, segons necessitats i nivell de l’alumne. 

 Els  alumnes  inscrits  en  aquesta  activitat  hauran  de  comprar  el  quimono  o  “judogui”.  El  “judogui”  ha  de  ser  gruixut, 
 del  tipus  “gra  d’arròs”.  Ha  de  ser  de  cotó  i  per  tant  caldrà  agafar  una  talla  superior  a  la  que  toqui,  ja  que  al  rentar-lo 
 es  pot  encongir.  (Orientatiu:  uns  10  cm  més  de  l’alçada).  Es  pot  comprar  on  es  vulgui  o  demanar  que  el  professor 
 prengui  mides  i  us  el  proporcioni.  Per  això,  caldrà  fer  arribar  un  escrit  amb  l’alçada  del  nen/a  i  els  diners  en  un 
 sobre tancat. 

 Talles orientatives: 

 Talla 00  Fins a 1,20 m d’alçada  27€ 

 Talla 0  Fins a 1,30 m d’alçada  28€ 

 Talla 1  Fins a 1,40 m d’alçada  29€ 

 Talla 2  Fins a 1,50 m d’alçada  30€ 

 Talla 3  Fins a 1,60 m d’alçada  35€ 

 GRUPS  LLOC  HORARI  DIES  CURS 

 A  Squash4    17:20 a 18:20 h  DIMARTS I 
 DIJOUS  1r, 2n,3r  primària 

 B  Squash4    18:25 a 19:25 h  DIMARTS I 
 DIJOUS 

 A partir de 4t 
 primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ JUDO:  https://goo.gl/forms/iyAfTXGlwvt0yQNL2 

 SPEAKING MIGDIA  :  Començarà el 19 de setembre i acabarà  al 16 de juny 
 CONTACTE:  speaking@ampavedruna.cat 
 NOTES: Activitat de migdia. 
 Grups mínim de 5 alumnes i màxim de 10. 

 HORARI  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

 13:55 a 
 14:55 h 

 5è i 6è de 
 primària 

 3r i 4t de 
 primària 

 1r i 2n de 
 primària 

 1r i 2n d’ESO 

 (13.20h a 14.20hr 
 pendent confirmar) 

 P3/P4/P5 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ SPEAKING:  https://goo.gl/forms/XUJXW5Zz30YcXeMY2 
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 TEATRE:  Començarà el dia 19 de setembre i acabarà  el 15 de juny. 
 CONTACTE:  teatre@ampavedruna.cat 
 NOTES:  Teatre  és  una  activitat  de  grup  i  treball  en  equip  amb  places  limitades.   Es  fan  dues  representacions  que 
 poden  coincidir  en  cap  de  setmana,  una  abans  de  Nadal  i  l’altra  a  final  de  curs  (cloendes).  S’informarà  de  les  dates 
 amb un mínim de 15 dies d’antelació. 
 La  inscripció  en  aquesta  activitat  inclou  per  part  dels  pares  l’acceptació  i  el  compromís  d’assistència  dels  seus  fills 
 a  les  representacions  esmentades,  a  excepció  de  causes  imprevistes  i/o  de  força  major  que  no  es  puguin  avisar 
 amb antelació. 
 Aquesta  mesura  està  pensada  per  a  protegir  i  evitar  perjudicis  a  l’esforç,   il·lusió  i  treball  que  fan  els  alumnes 
 durant mesos. L’AMPA es reserva el dret a decidir quines mesures aplicar en cas d’incompliment. 

 Grup mínim : 9 inscrits //  Grup màxim: 12 inscrits a infantil i 15 a primària. 

 HORARI  DILLUNS  DIMECRES  DIJOUS 

 17 a 18:30 h  5è, 6è i 1r ESO  P4, P5 i 1r EP  de 2n, 3r i 4t primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ TEATRE:  https://goo.gl/forms/sDxNThgOItqzmKqs1 

 PATINATGE ARTÍSTIC:  Començarà el 19 de setembre i  acabarà el 16 de juny. 
 CONTACTE:  patinatge@ampavedruna.cat 
 NOTES:  3 Dies d'entrenament. 1 sol grup amb diferents nivells. Places limitades per ordre d’inscripció. 

 Els inscrits/es han de portar patins de quatre rodes de bota. 

 Grup mínim de 13 alumnes 

 HORARI  DILLUNS  DIMECRES  DIVENDRES 

 17:30 a 19:30 h  ESO  ESO  ESO 

 17  a 19 h  Primaria     Primaria     Primaria    

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ PATINATGE:  https://goo.gl/forms/Mnjc7bZPWGLYwsWm1 

 PIANO:  Començarà el 19 de setembre i acabarà el 16  de juny. 
 CONTACTE:  piano@ampavedruna.cat 
 NOTES: És una activitat de migdia. 

 L’activitat  la  duu  a  terme  ADUS  MUSIC,  amb  un  sistema  innovador  amb  el  qual  els  nens  i  nenes  comencen 
 tocant l’instrument des del primer dia. 

 Els pianos a infantil els posa l’empresa, a primària s’haurà de comprar (cost aproximat 170 euros). 
 * Petits grups mínim 4 alumnes per classe durada 1 hora amb pianos electrònics. 
 * Classes de 3 alumnes durada 45 minuts amb pianos electrònics. 
 * Classes de 2 alumnes durada 30 minuts amb pianos electrònics. 

 Activitat d’un sol dia,  s’agruparan els inscrits per edats/nivells. 
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 HORARI  DILLUNS*  DIMARTS*  DIMECRES* 

 MIGDIA (En funció 
 dels grups i l’horari de 
 menjador) 

 de P4 a 6è de primària  de P4 a 6è de primària  de P4 a 6è de primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ PIANO:  https://goo.gl/forms/qbxwPjrM4VLQBLqf1 

 *possibilitat d’afegir altres dies si fos necessari 

 GUITARRA  Començarà el 19 de setembre i acabarà el  16 de juny. 
 CONTACTE:  guitarra@ampavedruna.cat 
 NOTES: És una activitat de migdia. 

 La  classe  és  de  funcionament  professional,  ràpid,  alegre,  dinàmic  i  modern.  Tots  els  nens  toquen  des  del 
 primer dia la guitarra i s’utilitza el mateix sistema psicoartístic de l’escola ADUS 

 Els nens que facin el taller han de portar la seva pròpia guitarra. 

 Classes de quatre alumnes per classe . 
 Duració : 1 hora 
 Classes de tres alumnes per classe . 
 Duració : 45 minuts 
 Classes de dos alumnes per classe . 
 Duració : 30 minuts 

 S’agruparan edats/nivells. 

 HORARI  DILLUNS  DIMARTS  DIJOUS 

 MIGDIA (En 
 funció dels grups 
 i l’horari de 
 menjador) 

 de P4 a 6è de primària  de P4 a 6è de primària  de P4 a 6è de primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ:  https://goo.gl/forms/1VduBViKIEzr6HVPf 

 CORALETA :  Començarà el 16 de setembre i acabarà el  15 de juny. 
 CONTACTE:  coral@ampavedruna.cat 

 NOTA:  és  una  activitat  de  migdia.  Es  faran  dos  concerts  (probablement  divendres):  un  abans  de  Nadal  i  un  altre  al 
 final de curs. Les dates i horaris seran comunicats amb suficient antelació. 

 HORARI  DIJOUS 

 13:55 a 14:55 h  de 2n a 6è de primària 

 ENLLAÇ INSCRIPCIÓ CORALETA:  https://forms.gle/vXpzVJDpTTu8F9KG6 
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 PREUS, PAGAMENT I NOTES  : 

 Data límit per apuntar-se a les extraescolars del curs 22-23  :  30 de JUNY de 2022 

 S’HA  DE  FER  EN  LÍNIA  VIA  L’ENLLAÇ  QUE  TROBEU  A  LA  DESCRIPCIÓ  I/O  QUOTA  DE  L’ACTIVITAT. 
 NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS QUE NO HAGIN ESTAT REGISTRADES EN LÍNIA . 

 Un  cop  registrada  en  línia,  cal  imprimir,  signar,  escanejar  i  enviar  al  correu  electrònic  de  cada  activitat 
 els documents següents: 

 -  full d’inscripció 
 -  full  d’autorització  de  persones  que  poden  recollir  els/les  vostres  fills/es  o  l’autorització  que 

 poden sortir sols ( a partir de 4t de primària). 

 Si  per  algun  motiu  no  es  poguessin  enviar  via  correu  electrònic,  caldrà  portar-los  a  la  porteria  de 
 l’escola. 

 Rebreu  un  correu  electrònic  confirmant  la  inscripció.  NOMÉS  PODRAN  COMENÇAR  L’ACTIVITAT  ELS 
 ALUMNES CONFIRMATS. 

 NOTES: 

 Si  el  nombre  d’inscripcions  no  fos  suficient  o  fos  excessiu  per  al  correcte  desenvolupament  de  qualsevol  de 
 les  activitats  abans  esmentades,  l’Associació  de  Mares  i  Pares  es  reserva  el  dret  de  modificar-les  i/o 
 anul·lar-les. 

 En  cas  de  voler  donar  de  baixa  l’inscrit  al  llarg  del  curs,  cal  comunicar-ho  al  responsable  de  l’activitat.  Un  cop 
 comunicada  la  baixa  es  deixaran  de  cobrar  les  quotes  futures.  No  es  retornaran  en  cap  cas  quotes  ja 
 cobrades.  Les  quotes  han  de  ser  abonades  íntegrament  encara  que  l’alumne/a  no  pugui  assistir  a  totes  les 
 sessions. 

 Si  l’extraescolar  es  realitza  en  dos  dies  però  es  vol  fer  només  un  d’ells,  cal  sol·licitar  prèviament  confirmació 
 d’aquesta  opció  al  responsable  de  l’activitat  (no  en  totes  les  activitats  és  possible).  En  aquests  casos  es 
 cobrarà el 65% de l’import total. 

 No s’admetrà cap alumne/a amb quotes pendents de pagament de l’AMPA. 

 L’Associació  declina  qualsevol  responsabilitat  si  l’alumne/a  no  assisteix  a  l’activitat.  La  persona  responsable 
 d’aquesta  inscripció  pot  sol·licitar  la  comunicació  de  les  faltes  d’assistència  de  l’alumne/a  al  monitor.  Si 
 l’alumne/a  inscrit/a  té  més  de  4  faltes  d’assistència  injustificades  en  un  mes,  serà  donat  de  baixa  de  l’activitat 
 automàticament. Aquesta decisió es comunicarà al responsable que l’ha inscrit/a. 

 Els  alumnes  han  de  tenir  una  actitud  adequada  que  permeti  el  correcte  desenvolupament  de  l’activitat  per 
 part  de  tots  els  inscrits.  Si  el  monitor  de  l’extraescolar  constata  que  reiteradament  l’alumne/a  es  comporta  de 
 mode  inadequat  no  permetent  dur  a  terme  l’activitat  amb  normalitat,  l’AMPA  podrà  expulsar  l’alumne/a  de 
 l’activitat  en  qüestió  sense  perjudici  que  pugui  seguir  realitzant  altres  extraescolars  on  sí  es  comporti  de 



 manera  correcta.  Abans  d’apartar-lo/a,  sempre  existirà  una  comunicació  entre  l’AMPA,  monitors  i  família  per 
 informar de la situació i gestionar-la de la manera més convenient. 

 La  normativa  de  l’Escola  referent  a  la  utilització  de  telèfons  mòbils  serà  aplicada  d’igual  manera  durant  les 
 diferents activitats extraescolars organitzades per l’AMPA tant dins de l’escola com fora del recinte escolar. 

 Els alumnes que facin catequesi poden sortir abans, si així ho autoritzen llurs pares/mares/tutors/es. 

 PREUS, QUOTES i ENLLAÇOS D’INSCRIPCIÓ 

 ACTIVITAT  PREU 
 CURS 

 OCTUBRE  DESEMBRE  FEBRER  ABRIL  enllaços inscripció 

 JAZZ FUNKY  232 €  58 €  58 €  58 €  58 €  https://goo.gl/forms/GtyLlTQqgfDDaeMj1 

 SPEAKING migdia  316 €  79 €  79 €  79 €  79º €  https://goo.gl/forms/XUJXW5Zz30YcXeMY2 

 BÀSQUET primària  304 €  76 €  76 €  76 €  76 € 

 https://goo.gl/forms/CTzuFmIAL6OnNQ872  BÀSQUET secundària i 
 batxillerat 

 336 €  84 €  84 €  84 €  84 € 

 ESCACS  116 €  29 €  29 €  29 €  29 €  https://goo.gl/forms/LklOxYHV92tY16Kk2 

 ROBÒTICA Lego junior 

 ROBÒTICA VEX IQ 

 ROBÒTICA VEX EDR 1 
 DÍA 

 ROBÒTICA VEX EDR 2 
 DIES 

 300 € 

 300€ 

 300€ 

 420€ 

 75€ 

 75€ 

 75€ 

 105€ 

 75 € 

 75€ 

 75€ 

 105€ 

 75 € 

 75€ 

 75€ 

 105€ 

 75€ 

 75€ 

 75€ 

 105€ 

 https://goo.gl/forms/4xrHhdWnCHiZIfiT2 

 JUDO  284 €  71 €  71 €  71 €  71 €  https://goo.gl/forms/iyAfTXGlwvt0yQNL2 

 NATACIÓ primària 

 NATACIÓ infan�l 

 368 € 

 404€ 

 92 € 

 101€ 

 92 € 

 101€ 

 92 € 

 101€ 

 92 € 

 101€  https://goo.gl/forms/npuqaS6jqJZIWrN52 

 PATINATGE  400 €  100 €  100 €  100 €  100 €  https://goo.gl/forms/Mnjc7bZPWGLYwsWm1 

 MULTIESPORT  256 €  64 €  64 €  64 €  64 €  https://goo.gl/forms/uhbnBlfSc5AaaKSZ2 

 TEATRE  172 €  43 €  43 €  43 €  43 €  https://goo.gl/forms/sDxNThgOItqzmKqs1 

 CORALETA  116 €  29 €  29 €  29 €  29 €  https://forms.gle/vXpzVJDpTTu8F9KG6 

 PIANO  500 €  125 €  125 €  125 €  125 €  https://goo.gl/forms/qbxwPjrM4VLQBLqf1 

 GUITARRA  500 €  125 €  125 €  125 €  125 €  https://goo.gl/forms/1VduBViKIEzr6HVPf 
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