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HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Migdia Música

Instruments de 
Vent
Primària 
de 1er a 6è

Música i Moviment
P4 i P5   

Dibuix i Manuali-
tats
de 2on a 6è

Iniciació al Di-
buix
de P4 a 1er

Il·lustració i Cò-
mic
de 4rt a 6è

Tarda

Iniciació al Volei-
bol
Primària

Ioga
Primària

Educació esportiva
Infantil i primària

*Anglès
Infantil

Iniciació al Volei-
bol
Primària

*Anglès
1er i 2on
 
Trail Running
Primària

Música i Movi-
ment
P3

*Anglès
1er grup - 3er i 4rt

*Anglès
2on grup - 5è i 6è

Educació esportiva
Infantil i primària

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 2016-17
L'horari és una proposta provisional que pot ser modificat per garantir el correcte funcionament de les activitats,
tanmateix es podran anul·lar activitats si no s’assoleixen les inscripcions mínimes que garanteixin la seva viabilitat.
Per norma general, s’estableix un mínim de 8 alumnes per obrir grup.

Serà condició indispensable ser soci de l’AMPA per poder accedir a les activitats. El pagament es realitzarà
mensualment a través del  servei de TPV de l’Escola Mogent, des d'un petit  «caixer» amb ubicació a la
mateixa Escola Mogent o per Internet accedint al web: http://www.tpvescola.com.
S’haurà d’estar al corrent de pagament per poder participar en les mateixes.
La  participació  dels  alumnes  en  les  activitats  suposarà  la  contractació  d’una  assegurança  d’accidents
personals, el cost del qual es cobrarà en el primer rebut a l’octubre.

Les activitats començaran l’1 d’octubre del 2016 i acabaran el 31 de maig de 2017 . El període d’inscripció es del
13 de Juny al 23 de Setembre. Les inscripcions presentades fora de termini no podran començar l’activitat la
primera setmana dels cursos. 

Les places son limitades, en cas d’excés d’inscripcions, tindran prioritat els alumnes que renovin activitat i facin la
inscripció al Juny, per les noves inscripcions i les fetes al setembre s’assignaran en funció de l’ordre d’inscripció.

El full d’inscripció el trobareu al despatx de l’AMPA i a la pàgina web www.ampamogent.cat, que degudament
omplert s’haurà d’entregar al mateix despatx en horari d’oficina, o a la bústia de l’AMPA.

Les activitats impartides al migdia tindran una durada d’una hora. Les activitats de tarda tenen una durada d’una
hora i mitja, de 16:30h. a 18:00h., amb la primera mitja hora per un berenar lleuger i la següent hora per l’activitat
impartida.

*NOTA IMPORTANT: l’ activitat d’Anglès tindrà una durada d’hora i quart, de 16:30h. a 17:45h., amb un
quart d’hora per berenar i una hora d’activitat.

PREUS CURS 2016-2017

Import Mensual Import Mensual

Música (migdia) 22,00 € Educació Esportiva (1 dia) 18,00 €

Música tarda 25,00 € Educació Esportiva (2 dies) 25,00 €

Il·lustració i Còmic 25,00 € Trail Running 22,00 €

Iniciació al Dibuix 25,00 € Anglès (Llibres 30 € Aprox.) 29,50€

Ioga 30,00 € Voleibol 22,00€

Dibuix i Manualitats 25,00 €

Per més informació contacteu a l'adreça electrònica: info@ampamogent.cat

mailto:info@ampamogent.cat
http://www.ampamogent.cat/
http://www.tpvescola.com/


MÚSICA– Imparteix l’Escola Municipal de Música de la Roca (www.emmlaroca.com)
INSTRUMENTS DE VENT (Primària) - Saxos i clarinets son els instruments de vent que els vostres fills de
primària poden aprendre a tocar a l’escola Mogent. I així que hi hagi mes alumnes inscrits començarem amb la
trompeta i el trombó! Ben aviat veureu els vostres fills dalt d’un escenari, tocant en una orquestra de vents.
MÚSICA I MOVIMENT (Infantil) - De ben petits comencem a treballar, mitjançant el joc i divertides activitats,
el sentit del ritme, la coordinació, reconeixement de les característiques del so, conèixer la nostre veu... Despertem
la musicalitat dels infants, per a que gaudeixin de la música. 

EDUCACIÓ ESPORTIVA  (Infantil i primària) – Imparteix BM La Roca (www.bmlaroca.cat)

Activitats físiques i esportives amb l'adquisició d’hàbits saludables. Formació en valors com la tolerància, el
respecte als altres i el treball en equip.  Les modalitats són:  Esport  Escolar infantil (psicomotricitat).  Esport
Escolar de 1r a 4t -Multiesport: activitat que combina el joc i l'esport, treball amb diferents habilitats motrius i
jocs preesportius. Esport Escolar de 5è i 6è -Iniciació esportiva: coneixement i aprenentatge de diferents esports
individuals  i  col·lectius  (bàdminton,  atletisme,  esports  convencionals:  fútbol,  bàsquet,  handbol  i  altrnatius:

ultimate, pitxi, futbol flag...

DIBUIX – Imparteix Jordi Mas, Videoclub La Roca (www.masdisseny.jimdo.com)
INICIACIÓ AL DIBUIX (de P4 a 1er) – Activitat pensada per estimular les ganes de dibuixar ajudant a millorar
l'expressió artística de cada alumne i potenciant la seva creativitat. Es donaran  recomanacions alhora d'utilitzar
correctament els diferents materials que es treballaran a classe, com omplir els fulls,…
IL.LUSTRACIÓ I CÒMIC (de 4rt a 6è) – La finalitat d'aquest taller és d’aprendre a millorar el nivell de dibuix

de cada nen de forma personalitzada. Es pretén, estimular la creativitat personal i de grup, per tal de trencar les barreres alhora
d'enfrontar-se a un full blanc.
                        MANUALITATS (de 1er a 6è) - Les activitats d’aquest taller estaran vinculades a pintura tèxtil, titelles, 
construcció de jocs de taula, construcció de trucs de màgia. Es treballa molt amb material reciclat.

TRAIL RUNNING (Primària) - Activitat coordinada pel CLUB TRAIL RUNNING ELS IBERS. Es
combinarà el joc amb diferents exercicis de força, tècnica i carrera per iniciar als nens al Trail Running
d'una manera divertida i engrescadora. L'activitat es farà al pati de l'escola, a la sala polivalent i a les 
proximitats del centre escolar (prèvia autorització firmada pels pares) segons les necessitats per desenvolupar 

l'activitat.

VOLEIBOL (Primària) – Imparteix el Club Voleibol Cardedeu
Activitat  d’iniciació  al  voleibol,  on la  metodologia  de treball  és  fer  voleibol  a  través  del  joc,  amb moltes
dinàmiques i activitats perquè els infants gaudeixin el màxim possible durant l'estona esportiva.

                       
ANGLÈS (Infantil i Primària) – Imparteix Cambridge School (www.cambridgeschool.com)
INFANTIL - Són classes lúdiques i amenes que tenen per objectiu crear un ambient de classe agradable i 
divertit on els nens se sentin a gust i desenvolupin interès per l’idioma. Se segueix un temari i es fan sobretot 
jocs i activitats orals, cançons i contes i també sempre una fitxa que està dissenyada per consolidar el contingut 

de les classes.
                 PRIMARIA – Les classes tenen per objectiu fomentar l’interès per l’idioma i desenvolupar una pronunciació
correcta. Totes les activitats que es fan segueixen el fil conductor d’un llibre que tracta un tema diferent cada mes per tal de
donar un sentit de continuïtat i progrés, la qual cosa també assegura que el vocabulari i les frases clau es revisin i reciclin.
                

IOGA (Primària).Apropament a l’aprenentatge del Ioga a través del joc. A partir dels cinc anys, ja és possible la
consciència  dels ritmes respiratoris,  l’inici  d’un bon condicionament  físic  i  un desenvolupament  mental.  La
pràctica del Ioga estimula la creativitat, la imaginació i la sensibilitat, i es dóna la consciència  de la connexió

amb la natura. Es va adquirint força, equilibri, flexibilitat i coordinació física i mental. Sempre des del respecte als altres i
del treball en equip. Aquesta activitat es du a terme al centre de Ioga  Centre de Ioga Omshanti (molt aprop de l’Escola, i es
demanarà una prèvia autorització als pares per el desplaçament dels alumnes al centre.
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