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Escola Dr. Samaranch i Fina
BALL MODERN
Activitat per crear una disciplina i hàbits esportius, fomentar la coordinació, l'educació
musical, la millora de la forma física, la flexibilitat i motricitat.

PREU: 16 €/mes
DIES SETMANA: Dimecres
HORARI: de 16:30 h a 18 h
ADREÇAT A: De 4t a 6è

BALL MODERN
Activitat per a crear una disciplina i hàbits esportius, fomentar la coordinació, l'educació
musical, la millora de la forma física, la flexibilitat i motricitat.

PREU: 16 €/mes
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: de 16:30 h a 18 h
ADREÇAT A: De 1r a 3r

CERÀMICA
Taller de fang per desenvolupar imaginació i concentració

PREU: -
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: de 16:30 h a 18 h
ADREÇAT A: de P5 a 6è



TAEKWONDO
L'objectiu principal de l'activitat és iniciar a l'alumnat en la pràctica del taekwondo,
aconseguir la coordinació necessària per practicar amb eficàcia les diferents tècniques,
iniciar a l'aprenentatge dels pumses bàsics, als coneixements bàsics de defensa personal,
aconseguir que el nen/a valori positivament l'activitat esportiva, etc.

Contribució del taekwondo en el procés formatiu dels nens/es:
1 - Exercita la concentració i la disciplina, creant hàbits que ajudaran al nen en els seus
estudis i tasques.
2 - Fomenta el respecte i l'educació, fent que el nen/a sigui més comprensiu,tingui millor
control personal i creï actituds positives cap als altres.
3 - La conquesta de la confiança i seguretat en si mateix farà que el nen/a es senti segur i
amb confiança de les seves possibilitats en diferents situacions de la vida quotidiana.
4 - Millora de la seva forma física, oferint al seu cos resistència, increment d’energia,
estímuls, flexibilitat, reflexos i motricitat.

PREU: 17 €/mes
DIES SETMANA: Dimarts      
HORARI: de 16:30 h a 18 h
ADREÇAT A: De P5 a 6è

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS 
DE L'ESCOLA DR.SAMARANCH
DATES: Del 20 al 30 de setembre
LLOC: Online
WEB: https://ampasamaranch.jimdofree.com/

Escola Dr. Samaranch i Fina

https://ampasamaranch.jimdofree.com/


Escola Sant Domènec
INICIACIÓ ALEMANY
Sessions d'iniciació a l'alemany de manera lúdica i divertida. Introducció de cançons, jocs
tipus “memory” per aprendre vocabulari i expressions, jocs en diferents situacions i rols,
utilització de flashcards,etc..
Aprenentatge de l’abecedari, iniciació a la comunicació amb frases i expressions senzilles,
poder lletrejar, iniciació a la fonètica alemanya, aprendre a presentar-se, les parts del dia, els
colors, els menjars, les fruites, els animals, etc.

PREU: 17€/mes.
CALENDARI: Del 8 d’octubre fins al 3 de juny
DIES SETMANA: Divendres
HORARI: De 12.35 h a 13.35 h.
AFORAMENT: Màxim 8-10 alumnes per aula.
ADREÇAT A: Alumnes de 5è i 6è de Primària

TEATRE DE TITELLES
Tècniques per elaborar i representar diverses versions d’una titella personalitzada que
forma part d’un conte popular o història. Enforteix la imaginació i creativitat, ajuda a
desenvolupar l’expressió verbal i afavoreix que l’infant millori la manera de comunicar-se.

PREU: 17€/mes
CALENDARI: Del 6 d’octubre fins a l’1 de juny 
DIES SETMANA: Dimecres
HORARI: 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 10 alumnes 
ADREÇAT A: de P3 a P5



Escola Sant Domènec
MONSTER TALENT INICIAL
Activitat que es basa en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner) que explica
que no existeix una única intel·ligència, sinó que hi ha diferents tipus i que cada persona
destaca en algunes més que d'altres. Es treballa el talent musical, corporal, lògic-
matemàtic, lingüístic, emocional, artístic-visual i social a través de diferents dinàmiques,
activitats i jocs en equip. 

PREU: 17€/mes
CALENDARI: el 7 d’octubre fins al 2 de juny
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de 1r a 2n

MONSTER TALENT INFANTIL
Activitat que es basa en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner) que explica
que no existeix una única intel·ligència, sinó que hi ha diferents tipus i que cada persona
destaca en algunes més que d'altres. Es treballa el talent musical, corporal, lògic-
matemàtic, lingüístic, emocional, artístic-visual i social a través de diferents dinàmiques,
activitats i jocs en equip. 

PREU: 17€/mes
CALENDARI: el 5 d’octubre fins al 31 de maig
DIES SETMANA: Dimarts
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de P3 a P5



Escola Sant Domènec
PERCUSSIÓ-BATUCADA
L’objectiu principal de les nostres activitats extraescolars musicals, a part d’aprendre la
tècnica de la percussió, és la unió de grup i passar una estona agradable i divertida.

PREU: 21€/mes.
CALENDARI: Del 5 d’octubre fins al 31 de maig
DIES SETMANA: Dimarts
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de P5 a 6è (en 2 grups separats segons edat/nivell) 

PSICOMOTRICITAT EN ANGLÈS
Aprenentatge de l’anglès mitjançant divertits jocs esportius. El principal objectiu és que
millorin el desenvolupament motor i que es diverteixin aprenent una llengua d'una manera
lúdica.

PREU: 17€/mes
CALENDARI: el 7 d’octubre fins al 2 de juny
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de P3 a P5



Escola Sant Domènec
ROBÒTICA 
El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica fent servir peces
interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges,
politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem
potenciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els
participants el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
Robòtica: Lego Wedo i Xiaomi Mi Robot Builder (A) (Novetat curs 2021/22)
Experiments
Alfabetització digital: Aprendre a cercar continguts adients als dispositius d’última tecnologia
i internet.

PREU: 30€
CALENDARI: Del 5 d’octubre fins al 31 de maig
DIES SETMANA: Dimarts ( 1r i 2n)
HORARI: 13:55 h - 14:55 h (1r i 2n)
AFORAMENT: mínim 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 1r a 2n (diferent horari per a cada cicle)

ROBÒTICA 
El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica fent servir peces
interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges,
politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem
potenciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els
participants el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
Robòtica: Lego Wedo, Lego Mindstorm(Novetat curs 2021/22). i Xiaomi Mi Robot Builder.
Impressores 3D: disseny i impressió.
Alfabetització digital: seguretat en internet.
Programació per blocs (B) (Novetat curs 2021/22).



Escola Sant Domènec
PREU: 30€
CALENDARI: Del 4 d’octubre fins al 30 de maig
DIES SETMANA: Dilluns (3r i 4t)
HORARI: 12:40 h - 13:40 h (3r - 4t)
AFORAMENT: mínim 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 3r a 4t (diferent contingut per a cada cicle)

ROBÒTICA 
El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica fent servir peces
interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges,
politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem
potenciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els
participants el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
Robòtica: Lego Mindstorm i Xiaomi Mi Robot Builder (Programació amb llenguatge)
Impressores 3D: disseny i impressió 3D
Ciber-seguretat.

PREU: 30€
CALENDARI: Del 5 d’octubre fins al 31 de maig
DIES SETMANA: Dimarts (5è i 6è)
HORARI: 12:40 h - 13:40 h (5è- 6è)
AFORAMENT: mínim 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 5è a 6è (diferent horari per a cada cicle)



Escola Sant Domènec
STARTERS ROLE PLAY (1R I 2N DE PRIMÀRIA)
Quan s´ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els
estudiants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els
estudiants, des del més petit, aprenen millor quan practiquen i fan servir ĺ anglès de forma
comunicativa i realista en situacions quotidianes.
Introducció bilingüe al role play. Perquè el role play pugui funcionar en aquest grup de
nens/es més petits es necessita fer una gran introducció de vocabulari (amb idees dels
alumnes, fitxes de dibuixos etc.) i també la introducció d´estructures de vocabulari i
gramàtic. Tot amb conjunt jugant, mai fent servir la metodologia acadèmica.
En aquest role play el grup STARTERS els alumnes han de practicar una mica més el
vocabulari, això es pot aconseguir preguntant que fa un cambrer/a a un restaurant? I el
client que pot demanar? Es pot crear una menú entre els alumnes, etc. i cada alumne pot
tenir diferents torns en fer de client i de cambrer/a.

PREU: 15 €
CALENDARI: del 7 d’octubre fins al 2 de juny
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: 13:55 h - 14:50 h
AFORAMENT: de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 1r i 2n

MOVERS ROLE PLAY (3R I 4RT DE PRIMÀRIA)
Quan s´ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els
estudiants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els
estudiants, des del més petit, aprenen millor quan practiquen i fan servir ĺ anglès de forma
comunicativa i realista en situacions quotidianes.
Es poden fer molts role plays en aquests nivells i anar avançant al seu ritme. També hi ha
una mica d’introducció de vocabulari i d’estructures gramaticals .



Escola Sant Domènec
El grup MOVERS ja es pot començar amb el role play però anant corregint o ajudant amb
el vocabulari, la gramàtica etc.

PREU: 15 €
CALENDARI: del 7 d’octubre fins al 2 de juny
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: 12:40 h - 13:40 h
AFORAMENT: de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 3r i 4t

FLYERS ROLE PLAY (5È I 6È DE PRIMÀRIA)
Quan s´ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els
estudiants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els
estudiants, des del més petit, aprenen millor quan practiquen i fan servir ĺ anglès de forma
comunicativa i realista en situacions quotidianes.
Role play de forma avançada. La classe/ role play es 100% en anglès.
El grup FLYERS els alumnes ja fan tot el muntatge, des del menú al diàleg que s´ha de fer
servir etc.

PREU: 15 €
CALENDARI: del 5 d’octubre fins al 31 de maig
DIES SETMANA: Dimarts
HORARI: 12:40 h - 13:40 h
AFORAMENT: de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 5è i 6è



Escola Sant Domènec
STYLE DANCE
Coreografies i moviments bàsics del hip-hop i ball modern. El principal objectiu és conèixer i
valorar el cos com a mitjà d’expressió, alhora que respectar les actuacions dels altres i
ajudar els companys.

PREU: 17€/mes.
CALENDARI: Del 7 d’octubre fins al 2 de juny
DIES SETMANA: Dijous
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de P5 a 6è (en 2 grups separats segons edat/nivell) 

TAEKWONDO
Disciplina d’arts marcials que desenvolupa les capacitats pròpies de cada cos: força,
elasticitat, resistència, integració i desenvolupament harmònic i funcional alhora que inculca
valors com: la disciplina, respecte cap als altres i seguretat en un mateix.
L'objectiu principal de l'activitat és aconseguir la coordinació necessària per practicar amb
eficàcia les diferents tècniques, iniciar a l'aprenentatge dels pumses bàsics, iniciar als
coneixements bàsics de defensa personal, aconseguir que el nen/a valori positivament
l'activitat esportiva.

PREU: 17€/mes (+5€/assegurança accidents i 30€/Kimono només el 1r mes).
CALENDARI: del 4 d’octubre fins al 30 de maig
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: de 16:30 h a 18.30 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 20 alumnes (possibilitat de varis grups segons
edat/nivell)
ADREÇAT A: de P5 a 6è 



Escola Sant Domènec
PLAY ENGLISH INFANTIL
Aprenentatge de l’anglès de manera natural i lúdica mitjançant la literatura infantil, les
cançons, les danses, el món de la representació teatral, les titelles.... La immersió és la
millor manera de donar els primers passos en l'adquisició d'una nova llengua.

PREU: 17€/mes
CALENDARI: Del 4 d’octubre fins al 30 de maig 
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 10 alumnes 
ADREÇAT A: de P3 a P5

ART ATTACK
Els infants realitzaran manualitats que els permetran expressar-se i donar via lliure a la seva
creativitat a través d'activitats divertides i utilitzant recursos diversos i materials reciclats.

PREU: 17€/mes
CALENDARI: el 6 d’octubre fins a l’1 de juny
DIES SETMANA: Dimecres
HORARI: de 16:30 h a 18 h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim 9 alumnes, màxim 12 alumnes 
ADREÇAT A: de 1r a 2n

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS 
ESCOLA SANT DOMÈNEC
DATES: De l’1 de juliol al 22 de setembre (places limitades).
LLOC: App Ampa Escola Sant Domènec: https://bit.ly/39s58GB
CORREU ELECTRÒNIC: ampasantdomenec09@gmail.com
WEBS: 
https://ampaceipsantdomenec.blogspot.com/p/extraescolars.html
https://agora.xtec.cat/ceip-sant-domenec-la-rapita/categoria/informacions-de-lampa/

https://bit.ly/39s58GB
https://ampaceipsantdomenec.blogspot.com/p/extraescolars.html
https://agora.xtec.cat/ceip-sant-domenec-la-rapita/categoria/informacions-de-lampa/


Escola Arrels
PLAY ENGLISH INFANTIL 
L'alumnat d'infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren al
voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació teatral, les
titelles... Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La immersió és
la millor manera de donar els primers passos en l'adquisició d'una nova llengua, per això,
volem que les nenes i nens aprenguin l'idioma de manera natural i lúdica. 

PREU: 19€
CALENDARI: d’octubre a juny   
DIES SETMANA: dimecres 
HORARI: 16:30 h – 17:45 h
AFORAMENT: 12 per grup
ADREÇAT A: P3 – P5

PLAY ENGLISH PRIMÀRIA
La nostra programació segueix la línia lúdica a les classes per tal de desenvolupar la
competència comunicativa de l’alumnat en la llengua anglesa i introduir-lo en l’anàlisi
potenciant l'ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès. Els objectius es
desenvolupen en un clima participatiu i engrescador mitjançant activitats didàctiques molt
variades que desenvolupen habilitats lingüístiques. 

PREU: 19€
CALENDARI: octubre a juny   
DIES HORA I CURS: Dimarts 16:30 h a 17:45 h (4t a 6è) Dimecres 13:45 h a 15 h (1r 3r)
AFORAMENT: 12 per grup



Escola Arrels
ART 
Ens empastifarem, ens embrutarem, descobrirem, lluitarem, conquerirem, aprendrem i
xalarem! 
Llenguatges i tècniques artístiques, un conte com a fil conductor, una aventura màgica, una
experiència integral i integradora.

PREU: 33€/mes
CALENDARI: Octubre a juny   
DIES SETMANA: Dilluns, dimarts I dimecres 
HORARI: 16:30 – 18h
AFORAMENT: 12 per grup
ADREÇAT A: P3 – 6é

ROBÒTICA
Robòtica educativa per a infants i joves

PREU: 31€ / 37€ mensuals
CALENDARI: d’octubre a maig 
DIES SETMANA: Dilluns, dimecres i divendres
HORARI: 13:45 h – 15 h / 16:30 h – 17:45 h
AFORAMENT: 12 per grup
ADREÇAT A: P4 – 6è



Escola Arrels
CIRC
Consisteix en un espai lúdic i educatiu amb el circ com a eina de treball social i com a mitjà
per treballar valors amb respecte, la solidaritat i la autosuperació.
El circ, amb la seva diversitat de tècniques, ens ofereix a més una àmplia gamma
d’exercicis físics que ens ajuden a millorar la nostra coordinació i habilitat motriu amb una
transferència directa cap a altres esports i exercicis de la vida quotidiana amb l’avantatge
que permet personalitzar el nivell de dificultat per a cada individu dins d’un mateix grup.
Alhora, la perspectiva de poder fer un taller o performance de circ davant d’un públic afegeix
la opció de superar les pors a expressar-se davant dels altres i de mesurar què i com ens
expressem. Amb la descoberta de les diferents tècniques i el factor “sorpresa” d’una
activitat desconeguda per els participants, s’aconsegueix que el grup s’impliqui en tot
aquest procés de treball tècnic, d’experimentació i aprenentatge, fent de l’extraescolar de
circ un espai amb gran capacitat per al desenvolupament personal.

PREU: 30€/mes
CALENDARI: d’octubre a juny 
DIES SETMANA: dimarts i dijous
HORARI: 16:30 h a 18 h
AFORAMENT: 12 per grup
ADREÇAT A: 1r – 6è

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L'ESCOLA ARRELS 
WEB: escolaarrelsmonjos.com/lafa (via formulari)
CORREU ELECTRÒNIC: afa.escola.arrels.monjos@outlook.es
PRESENCIAL el 18 de setembre d’11 a 14 h, a la Fira d’Extraescolars



Institut El Foix

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L'INSTITUT EL FOIX
CORREU ELECTRÒNIC:  ampaieselfoix@gmail.com

ACTIVITATS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ


