
NOTA INFORMATIVA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’ARENY CURS 2014-2015 

Benvolgudes famílies, 

Un curs més us oferim una àmplia oferta d’activitats extraescolars (esportives, cognitives, 

artístiques...) perquè pugueu inscriure els vostres fills/es en aquelles que us semblin més 

interessants per complementar la seva formació. 

Aquestes activitats es realitzen de dilluns a divendres dintre de la franja de 16:30 a 19:30. Totes 

elles es realitzen a l’escola, excepte l’activitat de piscina que es farà a la piscina del Parc Esportiu 

Llobregat. 

Les activitats extraescolars que us oferim són: 

Futbol (de P4 a 6è), Bàsquet (de 1r a 6è), Jazz (dansa per nens i nenes de P3 a 6è), Anglès (de P3 

a 6è), Teatre (de 3r a 6è), Patinatge (de 1r a 6è), Guitarra (de 3r a 6è), Fem Deures (de 3r a 6è), 

Piscina (de P3 a 6è), Manualitats (de P3 a 2n), Juguem (acollida de tarda per nens i nenes de P3 a 

6è). 

Aquest curs estrenem dues noves activitats que ampliaran i diversificaran l’oferta: 

 INICIACIÓ A L’ESPORT: Activitat amb la que volem que els més petits s’iniciïn en la pràctica 

de diferents esports i jocs col·lectius de forma lúdica i divertida. Els objectius de l’activitat 

són: 

 Treballar la psicomotricitat. 

 Gaudir practicant diferents esports i jocs. 

 Fomentar la relació i el respecte envers al companys a través de jocs d’equip. 

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes de P3 a P5. 

 

 ESCACS: Activitat dirigida als nens i nenes de 1r a 6è de l’escola amb la que els volem 

apropar al joc dels escacs. La finalitat última de l’activitat, com la de tots els jocs, és que 

els participants gaudeixin i passin una bona estona. Però jugar als escacs també ajuda a: 

 Estimular la memòria i la capacitat d’atenció. 

 Desenvolupar l’observació, l’anàlisi, la previsió i la decisió. 

 Respectar normes arbitràries. 

 Treballar el respecte als companys.  

 

Totes les activitats són realitzades per monitors qualificats i amb experiència. 

 

Per poder inscriure als vostres fills i filles a les activitats heu d’emplenar el FULL D’INSCRIPCIÓ que 

els hi entregarem el primer dia de classe. També el podeu descarregar i imprimir des del blog de 

l’AMPA de l’escola, www.ampaareny.wordpress.com. Aquí també trobareu l’horari de les 

activitats extraescolars. Haureu de portar el FULL D’INSCRIPCIÓ i LA NORMATIVA GENERAL 

correctament emplenada i signada a l’AMPA de l’escola els dies 17, 18 i 19 de setembre de 16:30 

a 18:30. 

 

Si teniu qualsevol dubte o problema, envieu-nos un mail a ampaslareny@hotmail.com o a 

raconsdelleure@yahoo.es 
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