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Música
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dilluns de 16.30 a 17.45 h

Preu: 90 € al curs socis 
AMPA /150 € al curs no  
socis AMPA

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 7 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en 
la mateixa activitat. La ins-
cripció a una activitat implica 
l’acceptació i la responsabili-
tat  de fer efectiu el pagament 
total del curs ( en un o tres 
pagaments) tot i la baixa de 
l’alumne a l’activitat. Cal ad-
juntar en la inscripció el rebut 
del pagament i la targeta 
sanitària

Pintura
De P3 a P5  
d’Educació Infantil 
 
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari:  
divendres de 16.30 a 17.45 h

Preu: 90 € al curs socis 
AMPA / 150 € al curs no  
socis AMPA

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA 
Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en 
la mateixa activitat. La ins-
cripció a una activitat implica 
l’acceptació i la responsabili-
tat  de fer efectiu el pagament 
total del curs ( en un o tres 
pagaments) tot i la baixa de 
l’alumne a l’activitat. Cal ad-
juntar en la inscripció el rebut 
del pagament i la targeta 
sanitària
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Dansa
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari:   
dimecres de 17 a 18.15 h 

Preu: 21 € mensuals socis 
AMPA / 26 € no socis AMPA

Lloc de realització:   
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari  
a www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Dansa clàssica

De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimarts de 16.30 a 
17.45 h

Preu: 90 € al curs socis 
AMPA / 150 € al curs no socis 
AMPA

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 € anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en 

la mateixa activitat. La ins-
cripció a una activitat implica 
l’acceptació i la responsabili-
tat  de fer efectiu el pagament 
total del curs ( en un o tres 
pagaments) tot i la baixa de 
l’alumne a l’activitat. Cal ad-
juntar en la inscripció el rebut 
del pagament i la targeta 
sanitària

Dansa moderna
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dijous de 16.30 a 17.45 h

Preu: 90 € al curs socis 
AMPA / 150 € al curs no  
socis AMPA

Lloc de realització: 
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 € anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en 
la mateixa activitat. La ins-
cripció a una activitat implica 
l’acceptació i la responsabili-
tat  de fer efectiu el pagament 
total del curs ( en un o tres 
pagaments) tot i la baixa de 
l´alumne a l´activitat. Cal ad-
juntar en la inscripció el rebut 
del pagament i la targeta 
sanitària
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Dansa I
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari:   
dilluns i dijous de 17 a 18.30 h

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 22 € no socis AMPA 
(1 dia)

27€ mensuals socis AMPA / 
30 € no socis AMPA (2 dies)

Lloc de realització: 
escola Soler de Vilardell

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

 

Dansa II
De 1r a 6è  
d’Educació  Primària

Horari: 
dilluns i dijous de 17 a 18.30 h

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 22 € no socis AMPA 
(1 dia)

Lloc de realització:  escola 
Soler de Vilardell

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Teatre I
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: dimarts de 17 a 18.15 h

Preu: 25 € mensuals AMPA  / 
30 € no socis AMPA (2 dies)

Lloc de realització:  escola 
Soler de Vilardell

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Teatre II
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dimarts de 17 a 18.15 h

Preu: 25 € mensuals socis 
AMPA  / 30 € no socis AMPA 
(2 dies)

Lloc de realització:   
escola Soler de Vilardell

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària
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Màgia amb  
el mag Nel
De P5 d’Eduació Infantil  
a 4t d’ESO

Horari:  
divendres de 16.30 a 18 h

Preu: 25 € mensuals

Lloc de realització: 
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 
8.30 a 9 h. Dilluns, dimarts 
i dijous de 16 a 16.30 h                               
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Ball modern
P5 d’Educació Infantil

Horari:  
dimarts de 16.30 a 18 h

Preu: 20 € mensuals

Lloc de realització:  
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16  a 16.30 h                            

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Tallers, dibuix i 
pintura
De P5 d’Educació Infantil  
a 4t d’ESO

Horari:  
dijous de 16.30 a 18 h

Preu: 23 € mensuals

Lloc de realització: 
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30  a 9 h

Dilluns, dimarts i dijous  
de 16 a 16.30 h                               

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

La meva  
estoneta
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: de dilluns a divendres 
de 17 a 18.30 h

Preu: 1 dia /10 €-2 dies /20 
€-3 dies /25 €-4 dies/30 €-5 
dies/35 €

Lloc de realització:  escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre 

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
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Batuka
De 2n a 6è  
d’Educació Primària

Horari:  
dilluns i dijous de 17 a 18.30 h

Preu: 20 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Habilitats  
manuals
P4 i P5

Horari: 
dilluns i dimecres de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització: 
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Ballet
P3, P4 i P5 d’Educació  
Infantil

Horari:   
dimarts i divendres de 17 a 18 h

Preu: 130,50 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Modern dance I
De P5 d’Educació Infantil a 
3r d’Educació Primària

Horari:  dimarts i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu: 62,25 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Modern  
dance II
De 4t a 6è  
d’Educació Primària

Horari:  
dimarts i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu: 130,50 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Modern  
dance III
De 1r a 4t d’ESO

Horari: dilluns i dimecres   
de 18 a 19.30 h

Preu: 130,50 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Dibuix I
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dimarts i dijous  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Dibuix II
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dimecres i divendres  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Treball  
personal I
De 1r a 3r  
d’Educació Primària

Horari: dilluns i dimecres   
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13  h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activitats 
es començaran amb un mínim 
d’ inscripcions .Totes les acti-
vitats són trimestrals. Cal por-
tar el full d’inscripció omplert

Treball  
personal II
De 4t a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimarts i dijous   
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activitats 
es començaran amb un mínim 
d’ inscripcions .Totes les acti-
vitats són trimestrals. Cal por-
tar el full d’inscripció omplert

Tècniques DJ  
i producció
De 6è a 4t d’ESO

Horari: dimarts i dijous   
de 17 a 18.30 h

Preu: 130,50 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activitats 
es començaran amb un mínim 
d’ inscripcions .Totes les acti-
vitats són trimestrals. Cal por-
tar el full d’inscripció omplert



9

Tastets  
d’esports
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: dijous de 17 a 18.15 h 

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 25 € no socis AMPA

Lloc de realització: 
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a 
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Tastets  
d’esports
De 1r a 6è  
d’Educació Primària 

De 1r a 4t d’ESO

Horari: 
dimarts de 17 a 18.15 h 

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 25 € no socis AMPA

Lloc de realització: 
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a  
www.avetroig.com 

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària
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Natació
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dilluns o dimecres  
de 16.30 a 17.45 h

Preu:  
de P3 a P5 
150 € al curs socis AMPA / 
195 € al curs no socis AMPA

de 1r a 6è 
135 € al curs socis AMPA / 
180 € al curs no socis AMPA

Lloc de realització: 
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. La inscripció a una 
activitat implica l’acceptació i 
la responsabilitat  de fer efectiu 
el pagament total del curs (en 
un o tres pagaments) tot i la 
baixa de l´alumne a l´activitat. 
Cal adjuntar en la inscripció el 
rebut del pagament i la targeta 
sanitària

Patinatge
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dijous de 16.30 a 17.45 h

Preu: 90 € al curs socis AMPA 
/ 150 € al curs no socis AMPA

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària

Futbol
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari:   
divendres de 16.30 a 17.45 h

Preu: 90 € al curs socis AMPA / 
150 € al curs no socis AMPA

Lloc de realització: 
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària
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Bàsquet
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimecres de 16.30 a 
17.45 h

Preu: 90 € al curs socis 
AMPA / 150 € al curs no socis 
AMPA

Lloc de realització:  
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària

Karate
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dilluns i/o dimecres 
de 16.30 a 17.45 h

Preu: 1 dia 90 € al curs socis 
AMPA /2 dies 180 € al curs no 
socis AMPA

1 dia 150 € al curs no socis 
AMPA/ 2 dies 300 € al curs no 
socis AMPA

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària

Taekwondo 
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
dimecres de 17 a 18.15 h 

Preu: 21 € mensuals socis 
AMPA / 26 € no socis AMPA

Lloc de realització:   
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a  
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària
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Taekwondo I
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: dilluns i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 22 € no socis (1 dia)

27 € mensuals socis AMPA / 
30 € no socis (2 dies)

Lloc de realització: 
escola Soler de Vilardell

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 21 de setembre

Data d’inici: 30 de setembre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Taekwondo II
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dilluns i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu: 19 € mensuals socis 
AMPA / 22 € no socis AMPA 
(1 dia)

27 € mensuals socis AMPA / 
30 € no socis AMPA (2 dies)

Lloc de realització: 
escola Soler de Vilardell

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Taekwondo I
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimarts i dijous  
de 17 a 18.30 h

Preu: 23 € mensuals

Lloc de realització: 
escola Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Patinatge I
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: 
divendres de 17 a 18.30 h

Preu: 10 € mensuals

Lloc de realització: 
escola Josep Pallerola i Roca

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
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Mòdul  
d’escacs I
De P5 d’Educació Infantil a 
1r d’Educació Primària

Horari:  
divendres de 17.30 a 18 h

Preu: 35 € mensuals

Lloc de realització: 
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30 a 9 h

Dilluns, dimarts i dijous  
de 16 a 16.30 h                               

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Mòdul  
d’escacs II
De 2n a 3r  
d’Educació  Primària

Horari: 
dimecres de 15 a 16.30 h

Preu: 35 € mensuals

Lloc de realització:  
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30  a 9 h. Dilluns, di-
marts i dijous de 16 a 16.30 h                               
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Mòdul  
d’escacs III
De 4t a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dijous de 16.30 a 18 h

Preu: 35 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 
8.30 a 9 h. Dilluns, dimarts 
i dijous de 16 a 16.30 h                              
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Mòdul  
d’escacs IV
De 1r a 4t  d’ESO

Horari:   
dimarts de 16.30 a 18 h

Preu: 35 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30 a 9 h. Dilluns, di-
marts i dijous de 16 a 16.30 h                               
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes
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Psicomotricitat
De P3 a P5 d’Educació  
Infantil

Horari: 
dimarts de 16.30 a 18 h

Preu: 20 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 
8.30 a 9 h. Dilluns, dimarts 
i dijous de 16 a 16.30 h                                
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Karate I
De P5 a 3r  
d’Educació Primària

Horari: 
dilluns de 16.30 a 18 h

Preu: 20 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 
8.30 a 9 h. Dilluns, dimarts 
i dijous de 16 a 16.30 h                              
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 30 de setembre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Karate II
De 4t d’Educació Primària  
a 4t d’ESO

Horari:   
dimecres de 16.30 a 18 h

Preu: 20 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 
8.30  a 9 h. Dilluns, dimarts 
i dijous de 16 a 16.30 h                               
Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Escola de  
bike trial B
De P5 d’Educació Infantil a 
3r d’Educació Primària

Horari: dimarts de 16.30 a 18 h

Preu: 25 € mensuals

Lloc de realització:  institut 
escola La Tordera

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h. Divendres de 
16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes
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Escola de  
bike trial A
De 4t d’Educació Primària  
a 4t d’ESO

Horari: dijous de 16.30 a 18 h

Preu: 25 € mensuals

Lloc de realització:  
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h. Divendres de 
16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Dirt jump
De 6è d’Educació Primària  
a 4t d’ESO

Horari: dimecres de 15 a 16.30 h

Preu: 25 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h. Divendres de 
16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Fem esport
De 1r d’Educació Primària  
a 4t d’ESO

Horari: 
dimarts i dijous de 17 a 18  h

Preu: 45 € al trimestre no 
associats / 15 € al trimestre 
associats

Lloc de realització:   
Col.legi Cor de Maria

Lloc i horari d’inscripció: 
porteria de l’Escola Cor de 
Maria

De 17 a 17.30 h 

Del 24 al 27 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: full d’inscrip-
ció omplert i documentació 
addicional

Iniciació  
al Karate
De 1r a 4t  
d’Educació Primària 

Horari: dimarts i dijous  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització: 
col.legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activitats 
es començaran amb un mínim 
d’ inscripcions .Totes les acti-
vitats són trimestrals. Cal por-
tar el full d’inscripció omplert
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Karate
5è i 6è d’Educació Primària 

Horari:  dimarts i dijous  
de 17 a 18 h

Preu: 130,50 € al trimestre

Lloc de realització:   
col.legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Anglès  
Nanyteca
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: dilluns de 17 a 18.15 h 

Preu: 26 € mensuals socis 
AMPA / 32 € no socis AMPA

Lloc de realització:  escola 
l’Avet Roig

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a 
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Anglès 
Nanyteca
1r i 2n d’Educació Primària

3r i 4t d’Educació Primària 

Horari: dimarts de 17 a 18.15 h 

Preu: 26 € mensuals socis 
AMPA / 32 € no socis AMPA

Lloc de realització:   
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a  
www.avetroig.com 

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Anglès  
Cambridge
3r i 4t d’Educació Primària 

Horari: dimarts de 17 a 18.15 h 

Preu: 26 € mensuals socis 
AMPA / 32 € no socis AMPA

Lloc de realització:  escola 
l’Avet Roig

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a 
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar 
número de compte bancari i 
targeta sanitària
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Anglès  
Cambridge
5è i 6è d’Educació Primària 

Horari: dijous de 17 a 18.15 h 

Preu: 26 € mensuals socis 
AMPA / 32 € no socis AMPA  
(material no inclòs)

Lloc de realització:   
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a 
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: cal portar  
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Anglès  
Cambridge
De 1r a 4t d’ESO 

Horari: divendres al migdia  
a concretar horari

Preu: 26 € mensuals socis 
AMPA / 32 € no socis AMPA  
( material no inclòs)

Lloc de realització:   
escola l’Avet Roig

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Consultar formulari a 
www.avetroig.com

Del 16 al 23 de setembre

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: cal portar nú-
mero de compte bancari i tar-
geta sanitària

Anglès I
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dijous de 16.30 a 17.30 h

Preu: 270 € al curs socis AMPA 
/ 450 € al curs no socis

Lloc de realització:  escola 
Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 € anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària

Anglès  
acadèmic
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimarts de 16.30 a 
17.30 h

Preu: 270 € al curs socis AMPA 
/ 450 € al curs no socis

Lloc de realització:   
escola Montnegre

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
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Concretar hora a  
ampamontnegre@gmail.com

Del 2 al 15 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: La quota de 
soci és de 40 €  anuals per 
família. 10% de descompte 
en el segon germà inscrit en la 
mateixa activitat. La inscripció 
a una activitat implica l’accep-
tació i la responsabilitat  de fer 
efectiu el pagament total del 
curs ( en un o tres pagaments) 
tot i la baixa de l´alumne a 
l´activitat. Cal adjuntar en la 
inscripció el rebut del paga-
ment i la targeta sanitària

Anglès I
De P3 a P5  
d’Educació Infantil

Horari: dimecres de 17 a 18.15 h

Preu: 22 € mensuals socis 
AMPA / 25 € no socis

Lloc de realització:   
escola Soler de Vilardell

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: cal portar nú-
mero de compte bancari i tar-
geta sanitària

Anglès II
De 1r a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dimecres de 17 a 18.15 h

Preu: 22 € mensuals socis 
AMPA / 25 € no socis

Lloc de realització: 
escola Soler de Vilardell

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Tardes: de 17 a 18 h

Dilluns 23 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: cal portar  
número de compte bancari i 
targeta sanitària

Anglès I
De P5 d’Educació Infantil  
a 3r d’Educació Primària

Horari: dilluns de 16.30 a 18 h

Preu: 37 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h. Divendres de 
16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció  
omplerta, còpia de la tarja  
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Anglès II
De P5 d’Educació Infantil  
a 3r d’Educació Primària

Horari: divendres de 16.30 a 18 h

Preu: 37 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres de 8.30  
a 9 h. Dilluns, dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h. Divendres de 
16 a 17 h                                               
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Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet de 
vacunes

Anglès I
P3 d’Educació Infantil

Horari: dilluns de 17 a 18.30 h

Preu: 21 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 30 de setembre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Anglès II
P4 i P5 d’Educació Infantil

Horari: dijous de 17 a 18.30 h

Preu: 21 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Anglès III
1r i 2n d’Educació Primària

Horari:   
dimecres de 17 a 18.30 h

Preu: 21 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Anglès IV
3r i 4t d’Educació Primària

Horari: dimarts de 17 a 18.30 h

Preu: 31 € mensuals

Lloc de realització:  escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Anglès V
5è i 6è d’Educació Primària

Horari: divendres de 17 a 
18.30 h

Preu: 31 € mensuals

Lloc de realització:  escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre



21

Data d’inici: 4 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Anglès I
3r i 4t d’Educació Primària

Horari:  dimarts i dijous  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:  col.legi 
La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions.Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Anglès II
5è i 6è d’Educació Primària

Horari:  dilluns i dimecres  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:  
col.legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activitats 
es començaran amb un mínim 
d’ inscripcions.Totes les activi-
tats són trimestrals. Cal portar 
el full d’inscripció omplert

Alemany I
1r a 4t ESO

Horari:  dilluns i dimecres  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització: 
col.legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Alemany II
1r a 4t ESO

Horari: dimarts i dijous  
de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col.legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15  a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions .Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Àrab I
De 1r a 2n d’Educació  
Primària

Horari: dilluns i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu:  
30 € al trimestre  
(inclou material)

24 € al trimestre si són dos 
germans (inclou material)

15 € al trimestre si són tres 
germans (inclou material)

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria

Tardes: de 15 a 17 h

De dilluns 23 a divendres  
27 de setembre

Data d’inici: 14 d’octubre

Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons 

Tindran prioritat aquells alum-
nes matriculats que hagin 
realitzat l’activitat durant el 
curs 2012-2013

20 places

Àrab II
De 3r a 4rt d’Educació  
Primària

Horari: dilluns i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu:  
30 € al trimestre  
(inclou material)

24 € al trimestre si són dos 
germans (inclou material)

15 € al trimestre si són tres 
germans (inclou material)

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria

Tardes: de 15 a 17 h

De dilluns 23 a divendres 27 
de setembre

Data d’inici: 14 d’octubre

Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons.

Tindran prioritat aquells  
alumnes matriculats que  
hagin realitzat l’activitat  
durant el curs 2012-2013

20 places

Àrab III
De 5è a 6è  
d’Educació Primària

Horari: dilluns i divendres  
de 17 a 18.30 h

Preu:  
30 € al trimestre  
(inclou material)

24 € al trimestre si són dos 
germans (inclou material)

15 € al trimestre si són tres 
germans ( inclou material)

Lloc de realització:   
col.legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria

Tardes: de 15 a 17 h

De dilluns 23 a divendres  
27 de setembre

Data d’inici: 14 d’octubre

Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons.

Tindran prioritat aquells  
alumnes matriculats que  
hagin realitzat l’activitat  
durant el curs 2012-2013

20 places
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Àrab IV
De 1r a 2n d’ESO

Horari: dissabte de 10 a 12 h

Preu:  
30 € al trimestre  
(inclou material)

24 € al trimestre si són dos 
germans (inclou material)

15 € al trimestre si són tres 
germans (inclou material)

Lloc de realització:  
Biblioteca l’Escorxador

Lloc i horari d’inscripció: 
Biblioteca l’Escorxador

Divendres 27 de setembre, de 
15.30 h a 20.30 h

Dissabte 28 de setembre, de 
10 a 13.30 h

Data d’inici: 19 d’octubre

Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons

Tindran prioritat aquells  
alumnes matriculats que  
hagin realitzat l’activitat  
durant el curs 2012-2013

12 places

Xinès I
3r i 4t  d’Educació Primària

Horari: dilluns de 17 a 19 h

Preu: 30 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 30 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 

sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Xinès II
5è i 6è  d’Educació Primària

Horari: dimecres de 17 a 19 h

Preu: 30 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
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Experimenta
De 1r a 6è d’Educació  
Primària

Horari: dimecres de 17 a 
18.30 h

Preu: 26 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària

Audiovisuals
De 4t a 6è d’Educació  
Primària

Horari: dimecres de 17 a 
18.30 h

Preu: 10 € mensuals

Lloc de realització: escola 
Josep Pallerola i Roca

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
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Escola de cuina I
De P5 a 3r d’Educació  
Primària

Horari:  
dimecres de 15 a 16.30 h

Preu: 32 € mensuals

Lloc de realització:   
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30 a 9 h

Dilluns, dimarts i dijous  
de 16 a 16.30 h                               

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Escola de cuina II
De 4t d’Educació Primària  
a 4t d’ESO

Horari:  dilluns de 16.30 a 18 h

Preu: 32 € mensuals

Lloc de realització: 
institut escola La Tordera

Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30 a 9 h

Dilluns, dimarts i dijous  
de 16 a 16.30 h                               

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 30 de setembre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la tarja 
sanitària i còpia del carnet  
de vacunes

Iniciació cuina I
P5 d’Educació Infantil i  
1r d’Educació Primària

Horari: 
dimarts de 17 a 18.30 h

Preu: 62,25 € al trimestre

Lloc de realització: 
col.legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions. Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Taller de cuina
De 2n a 6è d’Educació  
Primària

Horari: dijous  de 17 a 18.30 h

Preu: 62,25 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 3 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions. Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

El K1 (activitat 
de lleure)
De P3 d’Educació Infantil 
a 4t d’ESO

Horari: dimecres de 15 a 
16.30 h

Preu: 15 € mensuals

Lloc de realització:  institut 
escola La Tordera

Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA

De dilluns a divendres  
de 8.30  a 9 h

Dilluns, dimarts i dijous  
de 16 a 16.30 h                               

Divendres de 16 a 17 h                                               

Del 12 al 20 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: Inscripció 
omplerta, còpia de la targeta  
sanitària i còpia del carnet de 
vacunes

Ludoteca infantil
P3,P4 i P5 d’Educació 
Infantil

Horari: dies a escollir de di-
lluns a divendres de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre (dies 
esporàdics a 4,50 €)

Lloc de realització:  
col·legi La Salle

Lloc i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15  a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 1 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions. Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert

Taller de costura
De 1r a 6è d’Educació  
Primària

Horari:  
dimarts i dijous  de 17 a 18 h

Preu: 87 € al trimestre

Lloc de realització:   
col·legi La Salle

Lloc  i horari d’inscripció: 
administració

De 10 a 13 h i de 15 a 17 h

Del 19 al 25 de setembre

Data d’inici: 2 d’octubre

Observacions: les activi-
tats es començaran amb un 
mínim d’ inscripcions. Totes 
les activitats són trimestrals. 
Cal portar el full d’inscripció 
omplert
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Escola Josep  
Pallerola i Roca

C/ Consolat de Mar, s/n 
08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 18 02

ceippallerola@xtec.cat

pallerolairoca@yahoo.es

Institut escola La Tordera

C/ Passatge Margarida, 1 
08460 Santa Maria de  
Palautordera 
Tel. 93 848 47 98

ceiplatordera@xtec.cat

ampa1955@edu365.cat

Escola Soler de Vilardell

C/ Grup Escolar, 6 
08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 24 39

a8065305@xtec.cat

moniglescu@hotmail.com 

ampaceipsolerdevilardell@
gmail.com

Col·legi Cor de Maria

C/ Avinguda Verge del Puig, 3 
08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 03 98

cordemaria@jet.es

ampa.esports@gmail.com

Col·legi La Salle

C/ Campins, 59 
08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 02 65

mgonzalezl@lasalle.cat 

secretaria@santceloni.lasalle.cat

Escola Montnegre

C/ Escoles, 10 
08476 La Batllòria 
Tel. 93 847 00 29

ampamontnegre@gmail.com 

a8037504@xtec.cat

Escola L’Avet Roig

C/ Bruc, 4 
08470 Sant Celoni 
Tel. 93 867 39 23

ampaavetroig@hotmail.com

Per a més informació

Observacions:  
totes les activitats extra-
escolars estan obertes a 
tot l’alumnat dels centres 
educatius de Sant Celoni 

i la Batllòria




