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Podeu trobar tota aquesta informació en:  
http://ampaparecatala.org 
ampa.parecatala@gmail.com  

 

Per tal de formalitzar la inscripció en aquestes activitats i serveis és imprescindible 
que sigueu socis de l’AMPA i que estigueu al corrent del pagament de la quota 
anual ja que una assegurança de FAPA (Federació d’Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes), de la qual forma part l’AMPA de l’escola, cobreix l’alumnat que 
participa en aquestes activitats extraescolars. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Reunió informativa 19 de setembre a les 18h a la biblioteca de l’escola. 
Les diferents empreses que ofereixen les activitats 
extraescolars faran una breu explicació de les questes 
activitats per a les famílies. 

Lliurament de 
sol·licituds 

20 i 21 de setembre a les 17h al pati de primària.  
Podeu recollir i lliurar aquestes sol·licituds a les taules 
informatives habilitades per les distintes empreses que 
ofereixen les activitats extraescolars.  
Últim dia 23 de setembre, en la bústia de l’AMPA. 

Publicació de llistes 
d’admesos 

29 de setembre als taulers d’anuncis de l’escola. 

Inici de les activitats 3 d’octubre.  

 

ESCOLA MATINERA 

L’ Escola Matinera és una activitat extraescolar organitzada per l’AMPA per a tots 
aquells pares i mares que comencen a treballar abans de l’apertura del col·legi. 
Consisteix en un servei de cura i vigilància dels xiquets i xiquetes, tant d’infantil 
com de primària fins les 9:00h 

 

SERVEI DE BIBLIOTECA DE DIVENDRES 

Divendres de vesprada, de 15:30h a 17:00h, per a l’alumnat de primària, l’AMPA 
obrirà la biblioteca de l’escola perquè els i les alumnes que ho desitgen puguen 
llegir, repassar treball escolar, avançar deures, estudiar…Hi haurà dos monitors a 
càrrec d’aquests alumnes.  

• Dades de contacte de les empreses d’activitats extraescolars 

Biblioteca de divendres 
Escola matinera 
Arqueologando 
Circ  

Arco Iris, S.L.  669768058, 963712047 
info@arco-iris.es  

Ceràmica Mónica Martínez   651408505 
monicamb@hotmail.es  

Teatre  Carmen Marí 657248142 
mitjalluna@mascara-teatre.com  

Let’s move (activitat d’anglés) La rosetta temp   692136680 
larosettatemp@gmail.com  

Espai Metàfora (activitat de 
pintura) 

Alex Seguí    680156327 
seguialexandre@gmail.com  

CIM Benimaclet (activitats 
musicals) 

c/ Hipòlit Martínez, 3baix  963691703 

Tabal i dolçaina Ferran Navarro 610499493 
Ferran.navarro@siemens.com  

Campbell College c/Pare Alegre, 3baix  963628983 
Yoga  Carlota 600239839 

carlotamallent@yogacadabra.es  

La inscripció als diferents grups es gestionarà mitjançant les empreses que 
ofereixen les activitats i es realitzarà per ordre d’arribada de les sol·licituds. Els 
correus electrònics i dades de contacte les teniu en aquest full informatiu. El fet de 
triar-ne un horari no implica la inscripció en el grup sol·licitat tot i que les llistes 
estaran obertes a possibles canvis en funció de la demanda. 
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ACTIVITATS DE MIGDIA 
 

INFANTIL 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

 
Let’s move 

  

 
Let’s move 

 
Teatre (4 i 5 

anys)   Teatre (3 anys) 

Ceràmica  Ceràmica  

 CIM Sensibilització  
(5 anys) 

CIM  
Sensibilitza
ció (4 anys) 

CIM Sensibilització  
(5 anys) 

   Escàcs 
 
 
 

PRIMARIA 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

 Let's move 
(1er i 2n)  Let's move 

(1er i 2n) 
Ceràmica(1er i 2n)  Ceràmica  

  Teatre   

   Escàcs (1er-2n-
3er) 

CIM 
Preparatori 2n 

Llenguatge 
musical 4t 

CIM 
Sensibilització 1er 

Llenguatge 
musical 3er 

CIM  
Preparatori 2n 

Llenguatge 
musical 4t 

CIM  
Sensibilització 1er 

Llenguatge 
musical 3er 

Campbell College  
(Informació en el 
centre d'idiomes) 

Campbell College 
(Informació en el 
centre d'idiomes) 

Campbell College 
(Informació en el 
centre d'idiomes) 

Campbell College 
(Informació en el 
centre d'idiomes) 

 

 ACTIVITATS DE VESPRADA  (17:15 a 18:30) 
  
ACTIVITATS ESPORTIVES: Informació en full adjunt 
 
 
 
 
ACTIVITATS DE DIVENDRES AL MIGDIA  (14:00 a 15:00) 

 
INFANTIL I PRIMARIA (1er i 2n): CERÀMICA 
 
 
 
 
ACTIVITATS DE DIVENDRES DE VESPRADA  (15:30 a 17:00) 

 
 

INFANTIL 

Taller de Teatre i Construcció de Màscares 
Taller de Ceràmica 
Tabal i dolçaina 
Pintura (Espai Metàfora) 
Yoga 
Circ (5 anys) 

 

PRIMÀRIA 

Taller de Teatre (1er, 2n i 3er) 
Taller de Ceràmica 
Tabal i dolçaina 
Pintura (Espai Metàfora) 
Patinatge 
Arqueologando 
Circ 
Biblioteca de divendres 
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