
 

 

 

            Curs 2017/18 

AMPA CIP Xarau  

 

ACTIVITATS PROVISIONALS EXTRAESCOLARS EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 
ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h P4-P5 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 

idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. 

 
 

 
DANSA CREATIVA Dt-dj de 1630 a 18 h P3, P4 i P5 200 € (1dia 100€)   

El taller de dansa creativa suposa el contacte del nen amb la dansa com a mitjà d’expressió 
corporal buscant desenvolupar la sensibilitat, la imaginació, la coordinació, l’expressivitat, el 

sentit del ritme i la musicalitat. 

 
 

 
KARATE Dj de 1630 a 1815 h De P5 fins a 6è 175 € 

Art marcial on es pretén ajudar als nens a desenvolupar potencials tant físics com mentals.  
Llicència Federació IKO Catalunya, 20€ anual. Examen KYU’S mes de maig, 20€. 

Material obligatori: Karategui + logo Iko + cinturó blanc Iko Catalunya 45€. Nunchakus 30€. 
Material recomanat: proteccions punys 30€ + proteccions cames 35€ (tot homologat) 

 

 

 
PETITS EXPLORADORS Dv de 1630 a 18 h P3, P4 i P5 125 €  

Activitat variada que consisteix en experimentar amb diferents materials a través de 

manualitats, explorar la natura amb alguna sessió al pati o a l’hort i aprenentatge de la vida a 
través de jocs relacionats amb l’exploració. 

 

 

 
PISCINA Dl(1) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

PISCINA Dc(2) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són 
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina. 
Activitat limitada a: (1) un grup de 10 nens/es i (2) dos grups de 10 nens/es. 

 
 
 

PRE-POLISPORTIU Dc-dv de 1630 a 18 h P5 175 € 

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 
haurà partits contra altres escoles. 

 

 

 

HIP-HOP “MARES I PARES” Dt de 1630 a 18 h Tothom 3€ x sessió  

Activitat on les mares i els pares també podran passar-s’ho bé i ballar 

 



 

 

 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

 

DIES D’INSCRIPCIÓ: setembre de 2017 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CIP Xarau 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

 

Les activitats començaran a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 

 

Com a novetat aquest any passem informació a finals de curs, és per això que ens 

aniria bé saber els possibles inscrits pel curs vinent. Ens podeu enviar la vostra 

previsió al mail ampaxarau@gmail.com  
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                     Curs 2017/18 

AMPA CEIP Xarau  

 

ACTIVITATS PROVISIONALS EXTRAESCOLARS CICLE INICIAL 

 

 
ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 1r i 2n 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 

idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. 

 
 

 
BATUCADA Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat musical on es treballarà el ritme a través de quatre tipus d’instruments de percussió, 

els greus, les caixes, els “shakers” i els “brillos”, també anomenats aguts. Pretenem divertir-nos a 
través de la música i el ritme en grup. 
Classe dirigida pel conegut grup de Cerdanyola BATÚCAMELA. 

 
 

 
ESCACS Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Depèn del nombre de nens i el nivell de cadascun es faran grups per conèixer aquest joc de 
taula. 
Conveni amb el Club Penya d’Escacs Cerdanyola. 

 
 

 
FEM BIBLIOTECA Dj de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat que combinarà diferents elements per tal de gaudir al màxim de la lectura i que vol 
reconvertir la biblioteca en un paradís per als petits lectors. Treballarem lectures clàssiques i 
actuals, àlbums il·lustrats, còmics, ens visitaran autors, farem tallers, decorarem l’espai... 
Activitat impartida per Olivia (Llibreria Aranya) i que es durà a terme a la nostra biblioteca. 

 

 

 
LEGO ROBOTIX I Dt de 1630 a 17 30 h 1r, 2n i 3r 125 €/trimestre 

Investigació del funcionament de màquines i mecanismes i introducció a la robòtica de forma 
divertida. La metodologia de Lego Education es basa en la construcció activa i el descobriment 
guiat pels participants. Grups de fins a 12 alumnes. 

 

 
 
HIP-HOP Dl de 1630 a 18 h 1r i 2n 125 €  

Activitat on els nens i nenes aprenen a moure’s al ritme de la música. 

 
 

 
KARATE Dj de 1630 a 1815 h De P5 fins a 6è 175 €  

Art marcial on es pretén ajudar als nens a desenvolupar potencials tant físics com mentals.  
Llicència Federació IKO Catalunya, 20€ anual. Examen KYU’S mes de maig, 20€. 
Material obligatori: Karategui + logo Iko + cinturó blanc Iko Catalunya 45€. Nunchakus 30€. 
Material recomanat: proteccions punys 30€ + proteccions cames 35€ (tot homologat) 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakers&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

POLISPORTIU 1 Dc-dv de 1630 a 18 h 1r i 2n 175 € 

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 
haurà partits contra altres escoles. 

 
 
 

HIP-HOP “MARES I PARES” Dt de 1630 a 18 h Tothom 3€ x sessió  

Activitat on les mares i els pares també podran passar-s’ho bé i ballar 

 
 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

DIES D’INSCRIPCIÓ:  setembre de 2017 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CIP Xarau 

 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

-  

Les activitats començaran a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 

 

Com a novetat aquest any passem informació a finals de curs, és per això que ens 

aniria bé saber els possibles inscrits pel curs vinent. Ens podeu enviar la vostra 

previsió al mail ampaxarau@gmail.com  

 

 

mailto:ampaxarau@gmail.com


 

 

 

            Curs 2017/18 

AMPA CEIP Xarau  

  ACTIVITATS PROVISIONALS  EXTRAESCOLARS CICLE MITJÀ 

 
ANGLÈS Dc de 1630 a 1730 h 3r i 4t 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 
idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. 

 

 

 
BÀSQUET Dt-dj de 1630 a 18 h 3r i 4t 175 € 

Aprendrem l’esport del bàsquet. 

 
 

 
BATUCADA Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat musical on es treballarà el ritme a través de quatre tipus d’instruments de percussió, 

els greus, les caixes, els “shakers” i els “brillos”, també anomenats aguts. Pretenem divertir-nos a 
través de la música i el ritme en grup. 
 Classe dirigida pel conegut grup de Cerdanyola BATÚCAMELA. 

 
 

 
ESCACS Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Depèn del nombre de nens i el nivell de cadascun es faran grups per conèixer aquest joc de 
taula. 
Conveni amb el Club Penya d’Escacs Cerdanyola. 

 
 

 
FEM BIBLIOTECA Dj de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat que combinarà diferents elements per tal de gaudir al màxim de la lectura i que vol 
reconvertir la biblioteca en un paradís per als petits lectors. Treballarem lectures clàssiques i 
actuals, àlbums il·lustrats, còmics, ens visitaran autors, farem tallers, decorarem l’espai... 
Activitat impartida per Olivia (Llibreria Aranya) i que es durà a terme a la nostra biblioteca. 

 

 

 
FUTBOL-SALA Dt-dj 1630 a 18 h 3r i 4t 175 € 

Aprendrem l’esport de futbol sala. 

 
 

 
HIP-HOP Dv de 1630 a 18 h 3r i 4t 125 €  

Activitat on els nens i nenes aprenen a moure’s al ritme de la música. 

 

 

 
KARATE Dj de 1630 a 1815 h De P5 fins a 6è 175 €  

Art marcial on es pretén ajudar als nens a desenvolupar potencials tant físics com mentals.  
Llicència Federació IKO Catalunya, 20€ anual. Examen KYU’S mes de maig, 20€. 
Material obligatori: Karategui + logo Iko + cinturó blanc Iko Catalunya 45€. Nunchakus 30€. 
Material recomanat: proteccions punys 30€ + proteccions cames 35€ (tot homologat) 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakers&action=edit&redlink=1


 

 

LEGO ROBOTIX I Dt de 1630 a 17 30 h 1r, 2n i 3r 125 €/trimestre 

Investigació del funcionament de màquines i mecanismes i introducció a la robòtica de forma 
divertida. La metodologia de Lego Education es basa en la construcció activa i el descobriment 
guiat pels participants. 
 Grups de fins a 12 alumnes. 

 

 

 
LEGO ROBOTIX II Dj de 1630 a 17 30 h 4t, 5è i 6è 125 €/trimestre 

Disseny i programació de robots per resoldre reptes científics actuals. La metodologia de Lego 
Education es basa en la construcció activa i el descobriment guiat pels participants.  
Grups de fins a 12 alumnes. 

 

 

 
PISCINA Dl de 1640 a 1725 h De 3r a 6è 65 € 

Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són 
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina. Limitat a 12 nens/es. 

 

 

 

HIP-HOP “MARES I PARES” Dt de 1630 a 18 h Tothom 3€ x sessió  

Activitat on les mares i els pares també podran passar-s’ho bé i ballar 

 

 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

DIES D’INSCRIPCIÓ: setembre de 2017 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CIP Xarau 

 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

-  

Les activitats començaran a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 

 

Com a novetat aquest any passem informació a finals de curs, és per això que ens 

aniria bé saber els possibles inscrits pel curs vinent. Ens podeu enviar la vostra 

previsió al mail ampaxarau@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:ampaxarau@gmail.com


 

 

 

            Curs 2017/18 

    AMPA CEIP Xarau  

 

ACTIVITATS PROVISIONALS  EXTRAESCOLARS CICLE SUPERIOR 

 
ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 5è i 6è 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 
idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. 

 

 
 
BÀSQUET Dt-dj de 1630 a 18 h 5è i 6è 175 € 

Aprendrem l’esport del bàsquet. 

 
 

 
BATUCADA Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat musical on es treballarà el ritme a través de quatre tipus d’instruments de percussió, 

els greus, les caixes, els “shakers” i els “brillos”, també anomenats aguts. Pretenem divertir-nos a 
través de la música i el ritme en grup. 
Classe dirigida pel conegut grup de Cerdanyola BATÚCAMELA. 

 

 

 
ESCACS Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Depèn del nombre de nens i el nivell de cadascun es faran grups per conèixer aquest joc de 
taula. 
Conveni amb el Club Penya d’Escacs Cerdanyola. 

 

 

 
FEM BIBLIOTECA Dj de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat que combinarà diferents elements per tal de gaudir al màxim de la lectura i que vol 
reconvertir la biblioteca en un paradís per als petits lectors. Treballarem lectures clàssiques i 
actuals, àlbums il·lustrats, còmics, ens visitaran autors, farem tallers, decorarem l’espai... 
Activitat impartida per Olivia (Llibreria Aranya) i que es durà a terme a la nostra biblioteca. 

 

 
 
KARATE Dj de 1630 a 1815 h De P5 fins a 6è 175 €  

Art marcial on es pretén ajudar als nens a desenvolupar potencials tant físics com mentals.  
Llicència Federació IKO Catalunya, 20€ anual. Examen KYU’S mes de maig, 20€. 
Material obligatori: Karategui + logo Iko + cinturó blanc Iko Catalunya 45€. Nunchakus 30€. 

Material recomanat: proteccions punys 30€ + proteccions cames 35€ (tot homologat) 

 

 

 
FUTBOL-SALA Dl-dc 1630 a 18 h 5è 175 € 

FUTBOL-SALA Dl-dv 1630 a 18 h 6è 175 € 

Aprendrem l’esport de futbol sala. 

 

 
 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakers&action=edit&redlink=1


 

 

HIP-HOP Dc de 1630 a 18 h 5è i 6è 125 €  

Activitat on els nens i nenes aprenen a moure’s al ritme de la música. 

 
 

 
PISCINA Dl de 1640 a 1725 h De 3r a 6è 65 € 

Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són 
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina. 
Activitat limitada a un grup de 12 nens/es. 

 

 

 

HIP-HOP “MARES I PARES” Dt de 1630 a 18 h Tothom 3€ x sessió  

Activitat on les mares i els pares també podran passar-s’ho bé i ballar 

 

 

 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

 

DIES D’INSCRIPCIÓ:  setembre de 2017 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CIP Xarau 

 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

-  

Les activitats començaran a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 

 

Com a novetat aquest any passem informació a finals de curs, és per això que ens 

aniria bé saber els possibles inscrits pel curs vinent. Ens podeu enviar la vostra 

previsió al mail ampaxarau@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ampaxarau@gmail.com


 

 

 

            Curs 2017/18 

AMPA CEIP Xarau  

 

ACTIVITATS PROVISIONALS  EXTRAESCOLARS 

 
ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h P4-P5 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 1r i 2n 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dc de 1630 a 1730 h 3r i 4t 110 €/trimestre 

ANGLÈS Dt de 1630 a 1730 h 5è i 6è 110 €/trimestre 

Els nens i nenes s’habituen a escoltar i parlar en anglès reconeixent els sons habituals d’aquest 
idioma a partir de treballs en projectes que es faran de manera trimestral. 

 
BÀSQUET Dt-dj de 1630 a 18 h 3r i 4t 175 € 

BÀSQUET Dt-dj de 1630 a 18 h 5è i 6è 175 € 

Aprendrem l’esport del bàsquet. 

 
BATUCADA Dl de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat musical on es treballarà el ritme a través de quatre tipus d’instruments de percussió, 

els greus, les caixes, els “shakers” i els “brillos”, també anomenats aguts. Pretenem divertir-nos a 
través de la música i el ritme en grup. 
Classe dirigida pel conegut grup de Cerdanyola BATÚCAMELA. 

 
DANSA CREATIVA Dt-dj de 1630 a 18 h P3, P4 i P5 200 € (1dia 100€)   

El taller de dansa creativa suposa el contacte del nen amb la dansa com a mitjà d’expressió 
corporal buscant desenvolupar la sensibilitat, la imaginació, la coordinació, l’expressivitat, el 
sentit del ritme i la musicalitat. 

 
ESCACS Dl de 1630 a 18 h De 1er a 6è 125 € 

Depèn del nombre de nens i el nivell de cadascun es faran grups per conèixer aquest joc de 
taula. 
Conveni amb el Club Penya d’Escacs Cerdanyola. 

 
FEM BIBLIOTECA Dj de 1630 a 18 h De 1r fins a 6è 125 € 

Activitat que combinarà diferents elements per tal de gaudir al màxim de la lectura i que vol 
reconvertir la biblioteca en un paradís per als petits lectors. Treballarem lectures clàssiques i 
actuals, àlbums il·lustrats, còmics, ens visitaran autors, farem tallers, decorarem l’espai... 
Activitat impartida per Olivia (Llibreria Aranya) i que es durà a terme a la nostra biblioteca. 

 
KARATE Dj de 1630 a 1815 h De P5 fins a 6è 175 €  

Art marcial on es pretén ajudar als nens a desenvolupar potencials tant físics com mentals.  
Llicència Federació IKO Catalunya, 20€ anual. Examen KYU’S mes de maig, 20€. 
Material obligatori: Karategui + logo Iko + cinturó blanc Iko Catalunya 45€. Nunchakus 30€. 
Material recomanat: proteccions punys 30€ + proteccions cames 35€ (tot homologat) 

 
FUTBOL-SALA Dt-dj 1630 a 18 h 3r i 4t 175 € 

FUTBOL-SALA Dl-dc 1630 a 18 h 5è 175 € 

FUTBOL-SALA Dl-dv 1630 a 18 h 6è 175 € 

Aprendrem l’esport de futbol sala. 

 
HIP-HOP Dl de 1630 a 18 h 1r i 2n 125 €  

HIP-HOP Dv de 1630 a 18 h 3r i 4t 125 €  

HIP-HOP Dc de 1630 a 18 h 5è i 6è 125 €  

Activitat on els nens i nenes aprenen a moure’s al ritme de la música. 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Shakers&action=edit&redlink=1


 

 

PETITS EXPLORADORS Dv de 1630 a 18 h P3, P4 i P5 125 €  

Activitat variada que consisteix en experimentar amb diferents materials a través de 
manualitats, explorar la natura amb alguna sessió al pati o a l’hort i aprenentatge de la vida a 
través de jocs relacionats amb l’exploració. 

 
PISCINA Dl(1) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

PISCINA Dc(2) de 1640 a 1725 h P3, P4 i P5 65 € 

PISCINA Dl(3) de 1640 a 1725 h De 3r a 6è 65 € 

Activitat que es porta a terme a la piscina municipal de Can Xarau. Els pares/mares/tutors són 
els responsables en recollir el nen a l’escola i portar-lo fins la piscina. 
Activitat limitada a: (1) un grup de 10 nens/es, (2) dos grups de 10 nens/es i (3) un grup de 12 
nens/es. 

 

 

POLISPORTIU 1 Dc-dv de 1630 a 18 h 1r i 2n 175 € 

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 
haurà partits contra altres escoles. 

 
 

PRE-POLISPORTIU Dc-dv de 1630 a 18 h P5 175 € 

Activitat on els nens/es practiquen diferents esports durant l’any (bàsquet, handbol i futbol 
sala) amb jornades puntuals d’altres modalitats (atletisme, cros, natació). Els dissabtes hi 
haurà partits contra altres escoles. 

 
 
HIP-HOP “MARES I PARES” Dt de 1630 a 18 h Tothom 3€ x sessió  

Activitat on les mares i els pares també podran passar-s’ho bé i ballar 

 

 

Per poder portar a terme l’activitat haurà d’haver-hi un mínim de 9 INSCRITS. 

DIES D’INSCRIPCIÓ:  setembre de 2017 

HORARI: De 1630 a 1730 h. 

LLOC: Menjador del CIP Xarau 

 

 

Per fer la inscripció caldrà portar: 

- Nen/a, ja que se li ha de fer una foto en format digital. 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal. 

-  

Les activitats començaran a partir del dilluns 2 d’octubre de 2017 

 

Com a novetat aquest any passem informació a finals de curs, és per això que ens 

aniria bé saber els possibles inscrits pel curs vinent. Ens podeu enviar la vostra 

previsió al mail ampaxarau@gmail.com  

 

mailto:ampaxarau@gmail.com

