
NOVETATS I NOVES ACTIVITATS 

  CURS 2012/2013 

Benvolgudes famílies,  

Us hem fet arribar la graella d’extraescolars per a aquest curs 2012-2013, amb els horaris i 

preus de les diferents activitats.  Ara voldríem explicar-vos amb més detall quines són les 

novetats per a aquest curs. 

● Escacs: enguany es faran dos grups: INICIAL i AVANÇAT. La valoració dels alumnes 

apuntats la faran els professors d’aquesta extraescolar durant els primers dies. 

 

● Fútbol: és una nova activitat que es practicarà al camp de fútbol veí Agapito 

Fernández. Els nostres monitors portaran els nens al camp des de l’escola i la recollida 

s’haurà de fer directament al camp, a les 17:30 h.  Com a la resta d’activitats esportives, 

hi ha la possibilitat de realitzar-la un únic dia. En cas de pluja, l’entrenament es fa 

igualment. És imprescindible dur sabatilles per GESPA (tac o multitac)i una samarreta 

especial per als entrenaments i amistosos (aquestes últimes tindran un petit cost.) 

 

● Taller de guitarra: s’aconsella que el nen/a porti la seva guitarra (sobretot per a 

l’afinació). No obstant, a la classe n’hi haurà. Els grups són reduïts. En cas que hi hagi un 

gran nombre d’inscrits, hi ha la possibilitat d’ampliar l’horari.  

 

● Taller de teclat: Els grups són reduïts i també hi haurà teclats a l’aula, tot i que es 

recomana tenir-ne un per poder assajar a casa. En cas que hi hagi un gran nombre 

d’inscrits, també hi ha la possibilitat d’ampliar l’horari.  

 

● Taller de cuina: aquesta divertida activitat consisteix en ensenyar als nens i nenes a 

cuinar plats senzills que, en la seva major part, no requereixen de foc. A la vegada 

mirarem de despertar el seu interès per una bona alimentació, per saber més sobre els 

grups d’aliments, els estris, la higiene… I farem el nostre propi llibre de receptes! 

 

● Taller Fem Llegenda! És un taller per a l’elaboració d’un conte propi: idea, 

il·lustració i enquadernació artesanal. Es durà a terme a partir de l’octubre i té una 

durada de 12 sessions.  

 

● Natació: aquest curs es pot triar el dia i la piscina independentment de si l’infant va a 

infantil o primària. 

 

● A les activitats de bàsquet, hòquei, fútbol i hàndbol hi ha la possibilitat de fer únicament 

un dia al preu de 17 €. 

 

Més informació a la web de Closques! http://www.closques.com  
                                         i de l’Ampa http://arenalampa.blog.pangea.org  


