
Activitats extraescolars curs 2013-2014 

AMPA ESCOLA BELLATERRA 
Organitzen:  AMPA    
   Educadors 4uatre SL 
   SAEC 
   Learning-s-cool 

 
DATES D’INSCRIPCIÓ:  Del 16 a 20 setembre 2013.  
Totes les activitats començaran el mes d’Octubre. 

Activitats extraescolars de tarda 
Psicomotricitat (P3-P4-P5)   
(Dijous de 16:30 a 18h)  
La psicomotricitat és l’educació integral de l’infant a través  del moviment i a partir de la 
concepció global del cos. 

Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 
       Quota mensual: 25,69€ (IVA inclòs 21%) 
Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les coordinadores 
del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Poliesportiu (de 1r a 4t)  
(De 16:30 a 18:30h) 
Donar a conèixer als nens i nenes diferents esports fomentant la cooperació i l’esperit d’equip. 

Organitza: Educadors 4uatre SL Educadors4uatre@gmail.com 
Quota mensual: 38,59(IVA inclòs 21%)  

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les coordinadores 
del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Futbol /Bàsquet (5è i 6è)  
(De 16:30 a 18:30h) 
Adreçat als nens i nenes de cicle superior que mostren preferències per aquests esports 
d’equip. 

Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 
       Quota mensual: 38,59€(IVA inclòs 21%) 
Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les coordinadores 
del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Hoquei (de 1r a 6è) 
Divendres(De 16:30 a 18:00h) 
Desenvolupa habilitats específiques com la coordinació óculo manual  
amb un estri o la precisió de la passada o llançament. 

Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 
Quota mensual: 25,69€(IVA inclòs) 
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Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Handbol (de 1r a 6è) 
Dijous(De 16:30 a 18:00h) 
Quan es comença a jugar és molt fàcil i divertit.  
És un esport ràpid i àgil  que  desenvolupa extraordinàriament els reflexes. 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

       Quota mensual: 25,69€ (IVA inclòs 21%) 
Forma d’inscripció:  

Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Cant Coral(de P5 a 6è) 
Divendres(De 16:30 a 18:00h) 
La cançó és la forma més primitiva de sonoritat melòdica.  
És la vibració del propi cos amb els altres. 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

       Quota mensual: 25,69€ (IVA inclòs 21%) 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Escacs (de P5 a 6è) 
Dimarts o Dijous(De 16:30 a 17:30h) 
Eina per aconseguir una bona adquisició d’hàbits d’estudi, concentració i agilitat mental.  
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 
Preu : 21€ ( 21% iva Inclòs ) 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 

Piscina (de P3 a 6è) 
(Dilluns, dimecres o divendres 1 hora) 
Aprendre a sentir-se segur a l’aigua, adquirir destresa en un esport molt complet i 
apropiat per al desenvolupament psicofísic. 
Organitza: SAEC – Tel. 696001875 (Núria) 
Places limitades. Quota trimestral de 73,14 €. Curs total 219,44 €. 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d‘inscripció de SAEC i fer-la arribar per correu electrònic: 
associacio.saec@yahoo.es. 
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Iniciació al judo (de 1r a 6è) 
(Dilluns i dimecres 16:30h a 18h) 
Assimilació de les tècniques bàsiques d’aquest esport i de les seves normes i pautes de 
conducta. Doble sessió setmanal. 
Organitza: info@learning-s-cool.com  
Horari: 1 sessió setmanal dilluns o dimecres 16:30 a 18:00 h 

 2 sessions setmanals, dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 h (1,50 h/dia) 
Rati mínim: 14 inscrits 
Preu: 66 € / trimestre (1 sessió setmanal) 
99 € /trimestre (2 sessions setmanals) 
El preu inclou: activitat 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 

 

Ioga amb pares (de P4 a 6è) 
Activitat plantejada en parelles pare/mare i fill/filla. Una manera divertida de compartir una 
activitat reforçant la confiança i la relació amb el teu fill/a. El taller té altres objectius com 
prendre consciència del propi cos, desenvolupar la capacitat d'atenció i concentració i 
treballar el relaxament i la respiració. 
Organitza: info@learning-s-cool.com  
Horari: 1 sessió setmanal 

Grup P4+P5: dimecres de 16:30 a 17:15 h (45’) 
Grup 1r a 3r: dimarts de 16:30 a 17:30 h (1 hora) 
Grup 4t a 6è: dijous de 16:30 a 17:30h (1 hora). 

Si surt més d’un grup de P4 i P5 s’intentarà ampliar a un altre dia. 
Rati mínim: 5 parelles per grup 
Rati màxim: 10 parelles per grup 
Preu: 122 € trimestre per parella 
El preu inclou: activitat+ material 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 

 
Teatre musical (de 3r a 6è) 
El curs de Teatre Musical pretén ajudar a entendre, aprendre i estimar l´art de pujar sobre un 
escenari, treballant la veu i la interpretació, d’una manera desenfadada, amb un professorat 
professional i en actiu. 
Organitza: info@learning-s-cool.com  
Horari: 1 sessió setmanal, dimarts de 16:30 a 18:00 (1,5 hores) 
Rati mínim: 10 alumnes 
Rati màxim: 14 alumnes 
Preu: 112 €/ trimestre 
El preu inclou: activitat 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 
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Patinatge artístic (de 1r a 6è) 
Té com a objectiu aprendre la tècnica bàsica del patinatge al ritme de la música. Es prepararà 
una coreografia per mostrar en una exhibició tot el que s'ha après al llarg del curs. L’activitat 
estarà dirigida per monitors del Club de Patinatge Cerdanyola. 
Organitza: info@learning-s-cool.com  
Horari: 1 sessió setmanal, dijous de 16:30 a 18:00 (1.5 hores) 
Rati mínim: 12 alumnes 
Rati màxim: 20 alumnes 
Preu: 90 €/ trimestre 
El preu inclou: activitat 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 

 
Teatre en anglès (de 1r a 2n) 
Es prepararan obres de teatre íntegrament en llengua anglesa. Una forma molt divertida 
d’aprendre l’anglès.  
Organitza: info@learning-s-cool.com  
Horari: 1 sessió setmanal, dilluns de 16:30 a 17:30 (1 hora) 
Rati mínim: 10 alumnes 
Rati màxim: 14 alumnes 
Preu: 102 €/ trimestre 
El preu inclou: activitat+ material 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 
 

Dansa per pares i mares de l’Escoleta: 
Classes de dansa pels pares/mares de l’Escoleta amb el Quim (professor de dansa de l’ escola). 
La idea és que ens faci classe de danses populars com fa amb els nostres fills/filles. 
Organitza: ampa.bellaterra@gmail.com 
Horari: 1 sessió setmanal, dimarts de 17:00 a 18:00. 

Preu: Es preveu que el preu de l'activitat sigui entre 10 i 15€ al mes per persona. 

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció del AMPA i fer-la arribar per correu electrònic: 
ampa.bellaterra@gmail.com 
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QUADRE D’ACTIVITATS I HORARIS de TARDA 

Organitza: Educadors 4uatre, Learning-s-cool, SAEC, AMPA 

P3 dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Piscina Psicomotricitat Piscina Piscina

17:00 a 18:00 16:30 a 18:00 17:00 a 18:00 17:00 a 18:00 

Dansa Pares

17:00 a 18:00

P4 dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Piscina Psicomotricitat Ioga per famílies Piscina

17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 17:15 17:00 a 18:00 

Dansa Pares Piscina

17:00 a 18:00 17:00 a 18:00 

P5 dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Piscina Psicomotricitat Ioga per famílies Escacs Cant Coral

17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 17:15  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00

Escacs Piscina Piscina

 16:30 a 17:30 17:00 a 18:00 17:00 a 18:00  



1r dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Ioga per famílies Judo Patinatge Artístic Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Teatre en Anglès Escacs Piscina Handbol Hoquei

 16:30 a 17:30  16:30 a 17:30 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Poliesportiu Dansa Pares Escacs Piscina

 16:30 a 18:30 17:00 a 18:00  16:30 a 17:30 17:00 a 18:00 

Piscina

17:00 a 18:00 

2n dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Ioga per famílies Judo Patinatge Artístic Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Teatre en Anglès Escacs Piscina Handbol Hoquei

 16:30 a 17:30  16:30 a 17:30 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Poliesportiu Dansa Pares Escacs Piscina

 16:30 a 18:30 17:00 a 18:00  16:30 a 17:30 17:00 a 18:00 

Piscina

17:00 a 18:00 

3r dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Ioga per famílies Judo Patinatge Artístic Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Piscina Poliesportiu Piscina Handbol Hoquei

17:00 a 18:00  16:30 a 18:30 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Teatre Musical Escacs Piscina

 16:30 a 18:00  16:30 a 17:30 17:00 a 18:00 

Escacs

 16:30 a 17:30

Dansa Pares

17:00 a 18:00

4t dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Poliesportiu Judo Ioga per famílies Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 18:30  16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00

Piscina Teatre Musical Piscina Patinatge Artístic Hoquei

17:00 a 18:00  16:30 a 18:00 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Escacs Handbol Piscina

 16:30 a 17:30  16:30 a 18:00 17:00 a 18:00 

Dansa Pares Escacs

17:00 a 18:00  16:30 a 17:30

5è dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Teatre Musical Judo Ioga per famílies Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00

Piscina Escacs Bàsquet/futbol Patinatge Artístic Hoquei

17:00 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:30  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Dansa Pares Piscina Handbol Piscina

17:00 a 18:00 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00 17:00 a 18:00 

Escacs

 16:30 a 17:30

6è dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Judo Teatre Musical Judo Ioga per famílies Cant Coral

 16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:00

Piscina Escacs Bàsquet/futbol Patinatge Artístic Hoquei

17:00 a 18:00  16:30 a 17:30  16:30 a 18:30  16:30 a 18:00  16:30 a 18:00

Dansa Pares Piscina Handbol Piscina

17:00 a 18:00 17:00 a 18:00  16:30 a 18:00 17:00 a 18:00 

Escacs

 16:30 a 17:30  



Activitats extraescolars al migdia 
 
Teatre (de 1r a 6è) 
El nen/a és el creador i protagonista d’aquesta activitat que desenvolupa la imaginació, el 
treball col.lectiu i la lliure expressió. 
Alumnes de 1r a 6è  
Preu : 18.15 ( 21% iva Inclòs ) 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

        Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 
Escacs (de P5 a 6è) 
Eina per aconseguir una bona adquisició d’hàbits d’estudi, concentració i agilitat mental.  
Alumnes de P5 a 6è 
Preu : 18.15 ( 21% iva Inclòs ) 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

        Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 
Cant Coral (de P5 a 6è) 
La cançó és la forma més primitiva de sonoritat melòdica. És la vibració del propi cos amb 
els altres. 
Alumnes de P5 a 6è 
Preu: 18.15 ( 21% iva inclòs) 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

        Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 

 
Psicomotricitat (P4 i P5) 
Mitjà de comunicació amb l’entorn (tant social com cultural) on els infants poden 
expressar-se lliurament  a través del seu cos. 
Alumnes P4-P5 
Preu 18.15 ( 21% iva inclòs ) 
Organitza: Educadors 4uatre SL  Educadors4uatre@gmail.com 

        Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció d’Educadors 4uatre i fer-la arribar en mà a les 
coordinadores del menjador de l’escola de 9 a 11h. 
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Anglès (de P4 a 6è) 
1 hora durant els migdies  
Tallers organitzats per tal que els alumnes millorin la seva competència comunicativa en 
llengua anglesa. 
Organitza: Learning-s-cool 
Quota trimestral: 95€  

Forma d’inscripció:  
Completar la butlleta d’inscripció de Learning-s-cool PER ANGLÈS i fer-la arribar per correu electrònic: 
info@learning-s-cool.com 

NOTA: si esteu interessats en fer l’anglès en horari de tarda feu-nos-ho 
saber. 

 

 

 

QUADRE D’ACTIVITATS I HORARIS de MIGDIA 

Organitza: Educadors 4uatre i l’anglès Learning-s-cool  

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13 a 14 h  Teatre  

4t-5è-6è 

 Escacs 

4t-5è-6è 

Cant Coral 

4t-5è-6è 

14 a 15 h  Teatre 

1r-2n-3r 

Psicomotricit
at 

P4-P5 

Escacs 

P5-1r-2n-3r 

Cant coral 

P5-1r-2n-3r 

 Anglès Anglès Anglès Anglès Anglès 
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IMPORTANT 

 

- Per poder inscriure’s cal estar al corrent de la quota de l’AMPA. 
 

- Les activitats extraescolars s’iniciaran la primera setmana d’octubre i 
acabaran l’última de maig. 

- La piscina es realitzarà al SAF de la UAB. 
- Les activitats de poliesportiu, jocs esportius, futbol i bàsquet, handbol, 

hoquei i escacs es realitzaran si hi ha un mínim de 14 inscrits per grup.  
- Recordem que a futbol, bàsquet i poliesportiu els pares/mares hauran 

d’acompanyar els seus fills/es a les competicions que es realitzin els 
dissabtes, així com a altres convocatòries esportives que es puguin 
organitzar. 

- Les activitats de hoquei i handbol no tenen competició. 
- A les activitats de psicomotricitat i cant coral el mínim és de 20 alumnes. 
- Ens reservem el dret d’ampliar o reduir els grups segons les 

circumstàncies. 
- Les baixes només es podran fer efectives al final de cada trimestre. 
- També teniu tota la informació al web de l’AMPA 

(http://ampabellaterra.wordpress.com/). 
- La confecció dels grups es farà per rigorós ordre d’inscripció, tenint en 

compte el dia i l’hora del mail.  
 

 
 
L’AMPA sol·licita subvenció a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i al Pla Català de 

l’Esport a l’Escola per a les activitats esportives. 
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