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Expressió 
artística
De P5 d’Educació Infantil    
a 4t d’ESO
Horari: divendres de 16.30 
a 18 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció: al 
despatx de l’AMPA de l’insti-
tut escola
Horari:
Matins: de 8.30 a 9 h,          
de dilluns a divendres
Tardes: dilluns i dimecres de 
15.45 a 16 h; dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h i divendres 
de 16 a 17 h
A l’acadèmia JumpingClay 
Sant Celoni
Online a www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Taller artístic
De P3 d’Educació Infantil a 
6è d’Educació Primària
Horari:  dimecres de 17 a 
18 h
Preu: 28 € mensuals socis i 
30 € mensuals  no socis
Lloc de realització: menjador 
escola Soler de Vilardell
Lloc i horari d’inscripció: a 
la secretaria de l’escola Soler 
de Vilardell
Dijous 4 de setembre, de 
16.30 a 20 h (només aquest 
dia)
Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària. Cal un mínim de 
10 inscrits
Més informació: ampasoler-
devilardell@gmail.com
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Teatre
De P5 d’Educació Infantil    
a 4t d’ESO
Horari:  dimecres de 15 a 
16.30 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció:    
Al despatx de l’AMPA de 
l’institut escola
Horari:
Matins: de 8.30 a 9 h, de 
dilluns a divendres
Tardes: dilluns i dimecres de 
15.45 a 16 h; dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h i divendres 
de 16 a 17 h
A l’acadèmia JumpingClay 
Sant Celoni
Online a www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

JumpingClay
De P3 d’Educació Infantil    
a 4t d’ESO
Horari:  dimarts i dijous de 
16.30 a 17.45 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció:    
Al despatx de l’AMPA de 
l’institut escola
Horari:
Matins: de 8.30 a 9 h , de 
dilluns a divendres
Tardes: dilluns i dimecres de 
15.45 a 16 h; dimarts i dijous 
de 16 a 16.30 h i divendres 
de 16 a 17 h

A l’acadèmia JumpingClay 
Sant Celoni
Online a www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Petits artistes
De P3 a 1r d’Educació     
Primària
Horari: dimarts de 17 a  
18.30 h
Preu: 13 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres  19 de setembre  
a divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Tallers de     
manualitats
De 2n a 6è d’Educació     
Primària
Horari: dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 13 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
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De divendres 19 de setembre 
a divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Ball espanyol I
De P5 d’Educació Infantil a 
1r d’Educació Primària
Horari: dijous de 17 a 18.30 h
Preu: 17 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 de setembre 
a divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Ball espanyol II
De 2n a 3r d’Educació     
Primària
Horari: dimecres de 17 a 
18.30 h
Preu: 17 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres  19 a divendres 
26 de setembre

Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Ball espanyol III
De 4t d’Educació Primària a 
4t d’ESO
Horari: dimarts de 17 a  
18.30 h
Preu: 17 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 de setembre  
a divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Batuka
De 2n a 6è d’Educació     
Primària
Horari:  dilluns/dimecres de 
17 a 18.30 h
Preu: 12/20 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19  de setembre 
a divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
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Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Modern Dance I
De P5 d’Educació infantil a 
3r d’Educació Primària
Horari: dilluns de 17 a 18 h
Preu: 21,75 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a  
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Modern Dance II
De 4rt a 6è d’Educació    
Primària
Horari: dilluns i dimecres  de 
17 a 18.30 h
Preu: 43,50 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc  i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Modern Dance III
De 1r a 4t d’ESO
Horari: dilluns i dimecres  de 
17 a 18.30 h
Preu: 43,50 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Tècniques DJ i 
reproducció
De 6è d’Educació Primària 
a 4t d’ESO
Horari: dimarts i dijous de 17 
a 18.30 h
Preu: 43,50 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
secretaria de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 
Totes les activitats són tri-
mestrals 
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Aprèn a tocar  
la caixa
De 1r a 4rt d’Educació      
Primària
Horari: dimarts i dijous de 17 
a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Aprèn a tocar  
la gralla
De 5è d’Educació Primària  
a 4rt d’ESO
Horari: dimecres i divendres 
de 17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 
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Psicomotrici-
tat i iniciació      
esportiva

De P3 d’Educació Infantil a 
6è d’Educació Primària
Horari: dilluns de 17 a    
18.15 h 
Preu: 19 € mensuals socis i 
22 € mensuals no socis
Lloc de realització: Escola 
Bressol El Blauet
Lloc i horari d’inscripció: a 
la secretaria de l’escola Soler 
de Vilardell
Dijous 4 de setembre, de 
16.30 a 20 h (només aquest 
dia)
Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
Cal un mínim de 10 inscrits
Més informació: ampasoler-
devilardell@gmail.com

Taekwondo

De P3 d’Educació Infantil a 
6è d’Educació Primària
Horari: dilluns  i/o divendres 
de 17 a 18.15 h 
Preu: 19 € mensuals socis i 
22 € mensuals no socis un 
dia a la setmana
27 € mensuals socis i 30 € 
mensuals no socis dos dies a 
la setmana
Lloc de realització: Escola 
Bressol El Blauet
Lloc i horari d’inscripció: a 
la secretaria de l’escola Soler 
de Vilardell
Dijous 4 de setembre, de 
16.30 a 20 h (només aquest 
dia)
Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
Cal un mínim de 10 inscrits
Més informació: ampasoler-
devilardell@gmail.com
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Taekwondo
De 1r a 6è d’Educació       
Primària
Horari: dimecres de 17 a 
18.15 h
Preu:  21 € mensuals socis i 
26 € mensuals no socis
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc i horari d’inscripció: 
a partir del formulari de       
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 22 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 8 alumnes i 
un màxim de 15  alumnes

Taekwondo
De 1r a 6è d’Educació       
Primària
Horari: dimarts /dijous de 17 
a 18.30 h
Preu: 19 €/24 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, targe-
ta sanitària i autorització pare/
mare o tutor/a si marxa sol a 
casa

Iniciació karate
De 1r a 4rt d’Educació      
Primària
Horari: dimarts i dijous de 17 
a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola   
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les ac-
tivitats són trimestrals. No es 
necessita material.
Cal portar full inscripció. 

Natació
De P3 d’Educació Infantil     
a 2n d’Educació Primària
Horari: dijous de 16.30 h a 
18 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’institut 
escola.
En horari d’atenció a les 
famílies o a l’acadèmia Jum-
pingClay Sant Celoni, online a 
www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 
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ChildPlay Yoga
De P3 d’Educació Infantil     
a 4t d’ESO
Horari: dilluns de 16.30 a 
18 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’insti-
tut escola
En horari d’atenció a les 
famílies o a l’acadèmia Jum-
pingClay Sant Celoni, online a 
www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Bike trial
De P5 d’Educació Infantil    
a 4t d’ESO
Horari: dimecres de 15 a 
16.30 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’insti-
tut escola
En horari d’atenció a les 
famílies o a l’acadèmia Jum-
pingClay Sant Celoni, online a 
www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Fem esport
De 1r d’Educació Primària  
a 4t d’ESO
Horari: dimarts 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: de 
17 a 17.30 h 
Del 22 de setembre al 26 de 
setembre 
Observacions:full d’inscrip-
ció omplert i documentació 
addicional

Ball Modern
De 1r d’Educació Primària  
a 4t d’ESO
Horari: dimarts de 16.30 a 
18 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’insti-
tut escola
En horari d’atenció a les 
famílies o a l’acadèmia Jum-
pingClay Sant Celoni, online a 
www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 
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Judo
De P5 d’Educació Infantil     
a 4t d’ESO
Horari: divendres de 16.30 a 
18 h
Lloc de realització: Institut 
Escola la Tordera
Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’institut 
escola
En horari d’atenció a les 
famílies o a l’acadèmia Jum-
pingClay Sant Celoni, online a 
www.educo.cat
De dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Karate
De 5è d’Educació Primària   
a 4t d’ESO 
Horari: dimarts i dijous de 18 
a 19.30 h
Preu: 43,50 €
Lloc de realització: escola   
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals. 
Cal portar full inscripció. 

Pre-tennis
P5 d’Educació Infantil
Horari: dilluns i dimecres de 
17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola La 
Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divensdres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les ac-
tivitats són trimestrals. No es 
necessita material
Cal portar full inscripció. 

Mini-tennis
1r d’Educació Primària
Horari: dimarts i dijous de 17 
a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola   
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració  de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30      
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les ac-
tivitats són trimestrals. No es 
necessita material
Cal portar full inscripció. 
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Futbol Sala
De 1r a 4t d’Educació      
Primària
Horari: dilluns de 17 a 19 h
Preu: 18 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Escola de    
Futbol Sala
De P3 a P5 d’Educació      
Infantil
Horari: divendres de 17 a 
18 h
Preu: 14,50 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17.00 h 
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Futbol Sala
De 1r d’Educació Primària  
a 2n d’ESO
Horari: dimecres i divendres 
de 17 a 18.30 h
Preu: 43,50 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Patinatge
De 1r a 6è d’Educació     
Primària
Horari: divendres de 17 a 
18.30 h
Preu: 10 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres  19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa
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Zumba
De P3 d’Educació Infantil    
a 1r d’Educació Primària
Horari: dilluns/dimecres de 
17 a 18.30 h
Preu: 12/20 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa
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Do it in english
De P3 a P5  
d’Educació Infantil
Horari: dimecres de 17 a 
18.15 h
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc i horari d’inscripció:     
a partir del formulari de   
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 9 alumnes 
i un màxim de 12 alumnes

Do it in english
1r i 2n d’Educació Primària
Horari: dimarts de 17 a  
18.15 h
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 

Lloc i horari d’inscripció: a 
partir del formulari de www.
avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre  
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 9 alumnes 
i un màxim de 12 alumnes

Do it in english
1r i 2n d’Educació Primària
Horari: dijous de 17 a     
18.15 h
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc i horari d’inscripció:     
a partir del formulari de   
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 9 alumnes 
i un màxim de 12 alumnes
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Anglès
De P3 d’Educació Infantil a 
4t d’ESO
Horari: dilluns, dimarts,        
divendres de 16.30 a 18 h
Lloc de realització: Institut 
escola la Tordera 
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA de l’institut 
escola en horari d’atenció a 
les famílies o a l’acadèmia 
JumpingClay Sant Celoni, 
online a www.educo.cat 
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: cal portar full 
inscripció, foto de carnet del 
nen/a, còpia targeta sanitària. 

Cambridge 
School
3r i 4t d’Educació Primària
Horari: dimecres de 17 a 
18.15 h
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Quota de material de 25 € 
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc  i horari d’inscripció: 
a partir del formulari de    
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 10 alum-
nes i un màxim de 15  alum-
nes.

Cambridge 
School
5è i 6è d’Educació Primària
Horari: dijous de 17 a 18.15 h
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Quota de material de 26 €
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc i horari d’inscripció:      
a partir del formulari de    
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 10 alum-
nes i un màxim de 15  alum-
nes

Cambridge 
School
De 1r a 4t d’ESO
Horari: dia de la setmana a 
concretar segons la demanda 
(migdies)
Preu: 26 € mensuals socis i 
32 € mensuals no socis
Quota de material de 30 €
Lloc de realització: escola 
l’Avet Roig 
Lloc i horari d’inscripció:      
a partir del formulari de    
www.avetroig.com
Del dilluns 15 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: hi haurà un 
mínim d’inscrits de 10 alum-
nes i un màxim de 15  alum-
nes
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Anglès conver-
sacional
De P3 d’Educació Infantil a 
6è d’Educació Primària
Horari: dimarts de 17.00        
a 18 h
Preu: 24 € mensuals socis i  
27 € mensuals no socis
Lloc de realització: escola 
Soler de Vilardell (menjador)
Lloc i horari d’inscripció: a la 
secretaria de l’escola
El 4 de setembre de 2014, de 
16.30 a 20 h ( només aquest 
dia)
Observacions: full inscripció 
omplert, fotocòpia targeta 
sanitària, fotocòpia domicilia-
ció bancària
ampasolerdevilardell@gmail.
com.Cal un mínim de 4 ins-
crits

Anglès I
P3 d’Educació Infantil
Horari: dijous de 17 a 18 h
Preu: 24 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre  
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Anglès II
P5 d’Educació Infantil

Horari: dimecres de 17 a 18 h
Preu: 24 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Anglès III
De 1r a 3r d’Educació       
Primària
Horari: dimarts de 17 a 19 h
Preu: 34 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa



17

Anglès IV
De 4t a 6è d’Educació      
Primària
Horari: dimarts de 17 a 19 h
Preu: 34 € mensuals 
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18
De divendres 19 a divendres 
26 de setembre 
Observacions: reunió infor-
mativa, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, tar-
geta sanitària i autorització 
pare/mare o tutor/a si marxa 
sol a casa

Kids & us  
School of 
English
De P3 d’Educació infantil a 
2n d’Educació Primària

Horari: dies a concretar de 
17 a 18.15 h
Preu: 45 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals. 
Cal portar full inscripció. 

Alemany I
De 1r a 4t d’ESO
Horari: dilluns i dimecres de 
17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30 a 
17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Alemany II
De 1r a 4t d’ESO
Horari:  dimarts i dijous de 
17a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30     
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 
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Àrab Preparatiu
De P5 a 2n d’Educació      
Primària
Horari: dilluns i divendres de 
17.30 a 19 h
Preu: 15 € trimestre i 20 € la 
matrícula
Lloc de realització: col.legi 
La Salle
Lloc  i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria
Tardes: de 15 a 17 h
De dilluns 22 a divendres 26 
de setembre 
Data d’inici: dilluns 6 d’oc-
tubre 
Data de finalització: diven-
dres 19 de juny 
Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons. 
Tindran prioritat aquells alum-
nes matriculats que hagin 
realitzat l’activitat durant el 
curs 2013-2014 (20 places)
Més informació:
Pl. Cardenal Cisneros, 11-3-1 
a Sant Celoni
Tel.:632 226 658
almadaa@yahoo.es
 

Àrab Nivell 
bàsic I
De 3r a 4rt d’Educació      
Primària
Horari: dilluns i divendres de 
17.30 a 19 h
Preu: 15 € trimestre i 20 € la 
matrícula
Lloc de realització: col.legi 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria
Tardes: de 15 a 17 h
De dilluns 22 a divendres 26 
de setembre 

Data d’inici: dilluns 6 d’oc-
tubre 
Data de finalització: diven-
dres 19 de juny 
Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons. 
Tindran prioritat aquells alum-
nes matriculats que hagin 
realitzat l’activitat durant el 
curs 2013-2014 (20 places)
Més informació:
Pl. Cardenal Cisneros, 11-3-1 
a Sant Celoni
Tel.:632 226 658
almadaa@yahoo.es

Àrab Nivell    
bàsic II
De 5è a 6è d’Educació      
Primària
Horari: dilluns i divendres de 
17.30 a 19 h
Preu: 15 € trimestre i 20 € la 
matrícula
Lloc de realització: col.legi 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de secretaria
Tardes: de 15 a 17 h
De dilluns 22 a divendres 26 
de setembre 
Data d’inici: dilluns 6 d’oc-
tubre 
Data de finalització: diven-
dres 19 de juny 
Observacions: activitat 
organitzada per Almadaa-
Horitzons. 
Tindran prioritat aquells alum-
nes matriculats que hagin 
realitzat l’activitat durant el 
curs 2013-2014 (20 places)
Més informació:
Pl. Cardenal Cisneros, 11-3-1 
a Sant Celoni
Tel.:632 226 658
almadaa@yahoo.es
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Petits cuiners
De P5 d’Educació Infantil a 
2n d’Educació Primària
Horari: dilluns de 17 a 19 h
Preu: 25 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió informa-
tiva, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, targe-
ta sanitària i autorització pare/

Grans cuiners
De 3r a 6è d’Educació        
Primària
Horari: divendres de 17 a 19 h
Preu: 25 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió informa-
tiva, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, targe-
ta sanitària i autorització pare/
mare o tutor/a si marxa sol a 
casa
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Escacs
De 1r a 6è d’Educació Pri-
mària
Horari: dimecres/divendres de 
17 a 18.30 h
Preu: 12/20 € mensuals
Lloc de realització: escola 
Pallerola i Roca
Lloc i horari d’inscripció: 
despatx de l’AMPA
De 9 a 10 h i de 17 a 18 h
De divendres 19 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: reunió informa-
tiva, 24 de setembre 
Cal portar full inscripció, targe-
ta sanitària i autorització pare/
mare o tutor/a si marxa sol a 
casa

Acompanya-
ment escolar
De 5è d’Educació Primària    
a 1r d’ESO
Horari: dilluns i dimecres  de 
17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola    
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30       
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre de 
2014
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Acompanya-
ment escolar II
De 5è d’Educació Primària  a 
1r d’ESO
Horari: dimarts i dijous de 17 
a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola La 
Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30 a 
17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 

Acompanya-
ment escolar III
De 2n a 4t d’ESO
Horari: dilluns i dimecres  de 
17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola    
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administació de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30 a 
17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les activi-
tats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 
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Acompanya-
ment escolar IV
De 2n a 4t d’ESO
Horari: dimarts i dijous        
de 17 a 18 h
Preu: 29 € mensuals
Lloc de realització: escola 
La Salle
Lloc i horari d’inscripció: 
administració de l’escola
De 10 a 13.30 h i de 15.30       
a 17 h
De dimarts 16 de setembre a 
divendres 26 de setembre 
Observacions: les activitats 
començaran amb un mínim 
d’inscripcions. Totes les acti-
vitats són trimestrals
Cal portar full inscripció. 
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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
a8070908@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
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