
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta extraescolars 

2019-2020 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us informen de la proposta d’extraescolars pel proper curs 2019-2020, que l’AMPA de Les Mimoses està 
organitzant. 
 
La proposta d’anglès de KIDS&US, per a nous i antics alumnes, així com també el Reforç Oral d’Anglès, 

us arribarà per un formulari on-line aviat.  
 Els nens de cursen Ben & Brenda de Kids and Us tenen l’activitat per la tarda. 

 
 
En totes les activitats hi ha un mínim d'alumnes per grup. Si no s'arriba al mínim pot ser que no es porti a 
terme. 
 

 Cursos Dia/Horari Preu 

Futbol P4 - 6è Dilluns 16:30-18:00 h  35€/trimestre 

Dansa (Cicle Inicial) 1r – 2n Dimarts 16:30-18:00 h 20€/mes 

Multisport P3 - P5 Dimarts 16:30-18:00 h 20€ Matrícula i material - 10€/mes 

eXplora Petits Exploradors P4-P5 Dimarts 16:30-17:45 h 25€ Matrícula i material - 25€/mes 

Robòtica Botix 1r-2n Dimarts 16:30-17:45 h 25€ Matrícula i material - 33€/mes 

Robòtica Botix 3r-4rt Dimarts 16:30-17:45 h 25€ Matrícula i material - 33€/mes 

Robòtica Botix 5è - 6è Dimarts 16:30-17:45 h 25€ Matrícula i material - 33€/mes 

Piscina P3 - 6è Dimecres 17:45-18:30 h Socis: 90€/curs - No socis 120€/curs 

Dansa (Infantil) P3 – P5 Dijous 16:30-18:00 h 20€/mes 

Teatre Musical 3r – 6è Dijous 16:30-18:00 h 20€/mes 

Escacs 1r - 6è Dijous 16:30-17:30 h 22€/mes – Nous alumnes: Llibre 15€. 

Multisport P3 - P5 Dijous 16:30-18:00 h 20€ Matrícula i material - 10€/mes 

Multisport P3 - P5 Dimarts i dijous (2 dies) 20€ Matrícula i material - 15€/mes 

*Els horaris podrien arribar a canviar sensiblement. 

 
Futbol (P4-6è) 
Entrenaments per la pràctica bàsica del futbol. S’intentaran organitzar 2 o 3 partits durant el curs. Els 
entrenadors provenen del Club de Futbol Martorelles. 
 
Multisport (P3-P5) 
Iniciació a l’activitat esportiva a través de jocs. 
S’ofereixen una sessió a la setmana d’una hora i mitja, els dimarts o els dijous, i també s’ofereix la 
possibilitat de fer els dos dies, dimarts i dijous. 
 
Dansa (P3-P5) 
Introducció a la dansa, especial pels més petits. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dansa (1er i 2n) 
Introducció a la dansa, adaptat a partir d’alumnes de cicle inicial. 
 
Robòtica: 
eXplora Petits Exploradors (P4 i P5): 
A Petit eXploradors es realitzen activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la tecnologia, 
les matemàtiques i la ciència experimental. Es treballa programant robots adequats per aquesta edat. 
Amb reptes adaptats a l’edat dels alumnes que es compliquen progressivament alhora que s’incorporen 
nous materials.  
 
Botix (Primària: cicle inicial, mitjà i superior): 
Aquest curs proposem Botix, un programa d’extraescolars on s’utilitzen diferents tipus de robots, de 
software i de jocs de lògica i de raonament. A Botix es centren en els àrees de la tecnologia i de 
l’enginyeria. Però sempre connectant amb les matemàtiques i de les ciències experimental. Es treballa el 
pensament computacional a través de la robòtica, programació de videojocs i els jocs de lògica i 
raonament. 
 
Piscina (P3 a 6è): 
Per aprendre a nedar i aprendre els diferents estils. A la piscina de Can Lladó. Recordeu que les famílies 
són els responsables de dur els seus infants a Can Lladó, canviar-los i recollir-los al vestuari. 
 
A tenir en compte: 
 

• Cal d’abonar els 90€ del curs abans del dia 1 de setembre  al compte del AMPA:   
o ES45 0182 8764 0102 01748603 –  CURS PISCINA/NOM, COGNOMS CURS 

• Us recordem que per piscina caldrà abonar 5€ de dipòsit per braçalet d’accés a les instal·lacions. 

• Els diners del curs només es tornaran en cas de no poder realitzar l'activitat per malaltia 
presentant justificant del metge i abans de començar-la. A l'activitat de piscina, les famílies són 
les responsables dels seus fills durant l’activitat i no hi ha servei de transport, les famílies són les 
responsables de portar i recollir els seus fills. 

 
Escacs: 
Els nens aprenen a jugar a escacs i les seves estratègies. Els nous alumnes han de comprar un llibre 15€. 
 
Teatre Musical (3r- 6è) 
Introducció al teatre musical, una de les disciplines més completes, ja que engloba la interpretació, el 
cant i la dansa. 
 
 
 

Formulari d’inscripció extraescolars  

https://lesmimoses.codim.tech/ 
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