
 

 

 

 

 

 

                          

 

 



Benvolgudes famílies, 

Us adjuntem la informació al respecte de les activitats extraescolars que des l’AMPA 

Dominiques Vallirana hem preparat pel curs 2019/2020 que esperem siguin del vostre 

interès i, en especial, dels vostres fills i filles i que en puguin gaudir de les mateixes. 

 

 

 

▪ El període d’inscripció serà entre el 6 i el 20 de setembre. 

 

▪ Les inscripcions es podran formalitzar mitjançant lliurament del formulari a la bústia 

de l’AMPA ubicada a l’entrada de la recepció de l’escola, enviant el mateix formulari a 

través del mail ampavergedelroser@gmail.com o bé a través del web 

www.ampavergedelroser.com en l’apartat tràmits web 

 

▪ Totes les activitats han de tenir un número mínim d’alumnes inscrits (entre 8 i 10 en 

funció de l’activitat) per tal que es puguin realitzar. En cas de no arribar als mínims 

inscrits l’activitat quedarà anul·lada 

 

▪ Aquelles activitats que arribin al número mínim d’inscrits s’aniran confirmant 

independentment del moment de la inscripció.  

 

▪ La data d’inici de les activitats serà la setmana del 23 de setembre en l’anomenada 

“setmana de prova” per a la qual també s’ha de tramitar inscripció (amb excepció de 

l’activitat de natació). I la finalització de les mateixes es preveu per a la setmana prèvia 

a l’inici de la jornada intensiva de l’escola 

 

▪ Les activitats començaran totes a l’hora convinguda. Abans del seu inici es deixarà un 

breu temps per berenar. 

 

▪ En aquelles activitats per a les quals es necessiti disposar de vestuari específic (p.e. 

patinatge o taekwondo) per a la participació del festival de final de curs i/o altres 

exhibicions o competicions serà una despesa extraordinària no inclosa en el preu de 

l’activitat. La no disponibilitat de l’esmentat vestuari no suposarà, en cap cas, limitació 

per a la realització ordinària de l’activitat. 

 

▪ El mateix supòsit del punt anterior s’aplicarà en el cas d’haver d’assumir quotes per a 

la participació en proves federatives 

 

▪ Els pares, mares i altres persones no poden accedir a veure les activitats extraescolars 

tret d’aquelles jornades de portes obertes que es puguin planificar durant el curs. 
 

▪ Els preus que es detallen en aquest fulletó són per a tots els alumnes amb les famílies 

associades a l’AMPA. Per a inscripcions d’alumnes provinents de famílies no sòcies 

contacteu amb nosaltres per tal que us puguem informar del preu en funció de 

l’activitat. 
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OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Patinatge Iniciació Dilluns i dimecres De 17:15 a 18:30 24€ De P4 a 6è primària 

Patinatge Iniciació Només 1 dia De 17:15 a 18:30 15€ De P4 a 6è primària 

Patinatge 
perfeccionament 

Dilluns, dimecres i 
divendres 

De 17:15 a 19:00 
 

29€ De 2n primària a 4rt 
ESO (segons nivell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Taekwondo Iniciació Dimarts i dimecres De 17:15 a 18:30 24€ De P4 a 6è primària 

Taekwondo Iniciació Opció 1 dia De 17:15 a 18:30 15€ De P4 a 6è primària 

 

✓ Es treballen figures, piruetes i salts i es combinen 

amb jocs amb patins (segons nivell) 

✓ Es promou la participació en exhibicions i 

competicions 

✓ Es treballen valors com el treball en equip, el 

sacrifici, el compromís, l’esforç o l’autoexigència 

✓ Es treballa la disciplina, els reflexes, la 

coordinació i la memòria amb les tècniques del 

taekwondo 

✓ Nivell Iniciació on aprenen primeres accions del 

taekwondo a través d’exercicis de 

psicomotricitat i coordinació així com també es 

treballa l’elasticitat i flexibilitat 

✓ Ampliem l’activitat a l’escola en nivell 

iniciació/perfeccionament fins a 6è de Primària   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Creació de roba Dilluns De 13:45 a 15:00 22€ De 2n a 6è de primària 

 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Natació Infantil Dimarts i dijous De 17:45 a 18:30 39€ (19€ socis CEM) P3-P4 – P5 

Natació Primària Dimarts i dijous De 17:45 a 18:30 39€ (19€ socis CEM) 1r – 6è primària 

Ambdòs casos Només 1 dia De 17:45 a 18:30 26€ (13€ socis CEM) Ambdòs grups 

 

✓ Diversió mentre es creen complements i 

accessoris i es practica la paciència i l’esforç 

✓ Aprendre diferents tipus de tècniques de cosir i 

materials 

✓ Es fan figures, estoigs, ninots, clauers, etc amb 

diferents tipus de roba 

 

✓ Amb la col·laboració del CEM Vallirana es proposa 

que els nens i nenes participin als cursets de 

natació facilitant el seu accés amb 

l’acompanyament d’un monitor des de l’escola. 

✓ Dos nivells en funció de les edats dels participants 

i s’amplia l’activitat fins a 6è de Primària 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Grup musical Divendres De 14:00 a 15:00 22€ De 1r a 6è de primària 

Grup musical Divendres De 15:30 a 17:00 28€ De 1r a 4rt ESO 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

Aula d’Estudi De dilluns a dijous De 17:15 a 18:30 20€ De P3 a 4rt ESO 

  3 dies/setmana 17€  

  2 dies /setmana 14€  

  1 dia /setmana 8€  

✓ S’amplia l’activitat ampliant l’aprenentatge de 

guitarra amb l’iniciació a d’altres instruments 

✓ Aprenentatge de cançons, notes musicals, etc 

✓ Es treballen els valors de la paciència, la 

constància i l’esforç 

✓ Incorporem com a novetat  l’activitat també 

destinada per a alumnes d’ESO 

 

✓ Realització de deures de forma individual 

amb el suport d’un monitor 

✓ Realització d’activitats de lleure/jocs en el 

cas dels alumnes més petits 

✓ Opció de poder sol·licitar assistència dies 

esporàdics (amb avís previ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONS DIES HORARIS PREU DIRIGIT A: 

El teatre una eina educativa Dimarts De 14:00 a 15:00 27€ De 1r a 4rt primària 

Amb els contes faig teatre Dijous De 14:00 a 15:00 27€ P4-P5 

✓ L’activitat pretèn ajudar a enfortir l’expressió 

oral, corporal a través de la representació i el 

joc dramàtic 

✓ Es proposen dues activitats per edats 

compartint ambdues l’iniciació a la 

interpretació a partir del joc 

✓ En el cas d’Infantil la proposta és començar a 

entendre l’expressió dramàtic a partir del món 

dels contes 

✓ Per a cicle inicial i mitjà vol ajudar a 

desenvolupar la capacitat del nen o nena a 

relacionar-se cap a estímuls i/o propostes 

d’expressió dramática 

✓ Impartit per l’Aula d’Expressió Dramàtica El 

Teatrí de Cervelló (Moi Aznar) 

 



 

 

Correu extraescolars: ee.ampavergedelroser@gmail.com 

Correu general: ampavergedelroser@gmail.com 

Web: www.ampavergedelroser.com 

 

       

         Ampa Verge del Roser               ampavergedelroser   
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