
 

Setembre de 2013 

Benvolguts pares/mares, A continuació us presentem la proposta ACTUALITZADA d’activitats de 

l’AEE i de l’AMPA per al curs 2013-2014.  

 

PROJECTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 

 

 

ACTIVITATS DE L’AEE (Per als nens/es) 

NATACIÓ  

Curs de natació per nivells organitzat pel Servei Municipal d’Esports i Gimesport.  

Es realitzen a la Piscina Municipal del Centre o al Poliesportiu Marina Besòs (St.Adrià),  

respectivament. 

Edats: de 1r a 6è EP (piscina Centre) i de P3 a 6è EP (piscina St. Adrià) 

Horari: dissabtes matí 

Preu: 96€ anual 

 

ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA DE BÀSQUET I FUTBOL   

Activitat destinada al treball d’Educació Física de base orientada a la tècnica del bàsquet i al futbol. 

L’eina pedagògica de referència és el joc. 

Com a novetat es podrà escollir bàsquet, futbol, o bé realitzar ambdues activitats. 

Al llarg del curs es realitzaran diferents trobades amb altres entitats. 

Edats: de P4 fins a 2n EP 

Horari:  BÀSQUET dilluns al migdia 

 FUTBOL dimecres tarda 

Preu: 96€ anual una activitat,  192 € anuals les dues activitats 

 

JUDO 

Activitat d’iniciació-aprenentatge de Judo. Organització dels grups per edats. 

Als participants se’ls oferirà l’opció de progressar en els sucessius graus de cinturó així com participar en 

diferents trobades 

Cal portar Kimono. 

Es convocarà una reunió informativa. 

Edats: per a nens i nenes de P5 fins a 4t d’ESO. 

Horari: dimecres al migdia (de P5 a 2n) i dimecres a la tarda en dos torns (17’30-18’30 de 3r a 5è i 18’30-

19’30 a partir de 6è). Per aquest segon torn de tarda s’oferiria hora d’estudi-deures de 17’30-18’30. 

S’està mirant la possibilitat de fer l’activitat en Anglès per als grups de tarda. 

Preu: 125€ anual 

 

PATINATGE 

Activitat de patinatge artístic sobre rodes. 

Cal portar els patins. 

Edats: grup d’iniciació de 1r i 2n EP i grup avançat a partir de 3r EP. 

Horari: dimarts migdia (iniciació) o dijous migdia (avançat). 

Preu: 96€ anual 

 

ESCACS 

Activitat d’iniciació-aprenentatge d’escacs.. 

Possibilitat de participació voluntària a la lliga interescolar organitzada pel Consell Esportiu. 

Edats:de 1r EP a 4t d’ESO 

Horari: dilluns tarda. Si hi hagués prou inscrits/es també s’oferiria un horari el dimarts al migdia. 

Preu: 108€ anual 

 

“PING-PONG” 

Activitat d’iniciació-aprenentatge de tennis taula. 

Possibilitat de participació voluntària a la lliga interescolar organitzada pel Consell Esportiu. 

Edats: de 2n EP a 4t d’ESO 

Horaris: dimarts i dijous tarda 

Preu: 144€ anual 

 

DANSA/BALLS MODERNS 

Activitat d’expressió corporal amb suport musical: Jazz, Funky, Hip Hop… 

Edats: un grup P5, 1r i 2n, un de 3r i 4t EP  i  un de 5è EP a 4t d’ESO.  

Horaris: divendres migdia (grans de 13’00 a 14’00 i mitjanes de 14’15 a 15’15) i divendres tarda (petites). 

Organització dels grups segons edat i nº d’inscrits/es. 

Preu: 108€ anual 

 

 



ACTIVITATS DE L’AMPA 

 

-Per als nens/es: 

 

TEATRE 

Taller de teatre. 

Edats: de P4 a 1r EP. 

Horari: dilluns (P4) o dimecres tarda (P5 i 1r) 

Preu: 96€ anual 

 

Activitat d’expressió dramàtica i taller d’interpretació. 

Edats: de 3r EP a 4t d’ESO 

Horari: dijous tarda 

Preu: 96€ anual 

 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 

Escoltar, cantar, dansar, imaginar, interpretar, sentir… Un espai per a desenvolupar la creativitat, la 

psicomotricitat i la capacitat de concentració i de relació, tot jugant amb la música. 

Edats: P4 i P5 

Horari: dimarts tarda. 

Preu: 96€ anual 

 

 

-Per a pares/mares: 

 

IOGA 

Practica de tècniques de ioga i relaxació. 

Horari: dilluns nit. 

Preu: 120 € anual 

 

BÀSQUET PARES /MARES 

Entrenament de bàsquet. 

Masculí: dimecres nit al Pav. Montigalà. Preu: 35 € anuals 

Femení: dimarts nit a l’escola. Preu: 30 € anuals 

 

POSA’T EN FORMA 

Grup d’entrenament per a la millora de la resistència cardio-vascular, la força, la flexibilitat i la postura 

amb un clar enfocament a la millora de la salut. 

Es convocarà una reunió informativa. 

Horari: dilluns i dijous nit 

Preu: 120 Eur anuals 

 

PING-PONG PARES/MARES 

Activitat lúdica i d’aprenentatge del joc amb monitoratge. 

Horari: divendres nit 

Preu: 96 Eur anuals 

 

DEFENSA PERSONAL 

Tècniques de defensa personal i control de l’agressivitat aliena. 

Horari: dimecres nit 

Preu: 180€ 

 

TEATRE PARES/ MARES 

Dimarts 22h a l’escola 

Preu: a determinar. 

 

Nota: L’escola també té CORAL ADULTS. No està gestionada per l’AMPA però si hi esteu 

interessats envieu un correu a: contacte@ampabetulia.cat  i us hi posem en contacte.  

 

IMPORTANT: 

TOTES LES ACTIVITATS ES DURAN A TERME SI HI HA SUFICIENT NOMBRE D’INSCRITS. 

EN EL CAS D’UN NOMBRE D’INSCRITS SUPERIOR A LES POSSIBILITATS DE L’ESPAI I DEL 

MONITORATGE, ES PROPOSARÀ EL DESDOBLAMENT DEL GRUP EN UN ALTRE HORARI. 

 

PER PODER INSCRIURE’S CALDRÀ ESTAR AL DIA DELS PAGAMENTS A L’AMPA I L’AEE. 

 

AMPA i AEE Betúlia, Setembre de 2013 

mailto:contacte@ampabetulia.cat

