
 

 

    Club Lleuresport,  
C/Blesa 27,08004 Barcelona ·  

Tel. 93 534 33 06 
www.lleureducat.com 
info@lleureducat.cat 

 

AMPA Col·legi MD Àngels 
c/Berenguer de Palau, 17– 19,08027 Barcelona 

Tel. 93 349 98 09 
www.ampamdangels.org 
ampa@ampamdangels.org 

 

 

 
Benvolgudes famílies, 
 

Com cada any des de l’AMPA continuem proposant activitats extraescolars per a totes les famílies sòcies. 
 

Us informem que a partir del dia 7 i fins al 23 de maig es podran realitzar les renovacions de les activitats 

extraescolars per al curs 2018-2019. 

Totes les famílies sòcies de l'AMPA, durant aquests dies podreu renovar la plaça de l'activitat extra escolar 

que ja està fent el vostre fill/a. 

En el cas que volguéssiu canviar d'activitat, tindríeu preferència respecte a les inscripcions obertes, però 

necessiteu la confirmació de la plaça per part de la coordinació. Per aquestes inscripcions que 

impliquen un canvi d'activitat, si les sol·licituds superen les places disponibles, es procedirà a fer un sorteig de 

les places restants. 

 

 

Les renovacions les podeu fer: 

 - Presencialment: dilluns, dimarts i dijous de 16'45h a 18'15h 

 - Via mail: arnaugarcia@lleuresport.cat  

  (per assegurar la correcta recepció del mail, heu d'esperar tenir resposta)   

 - Via telefònica: dilluns, dimarts i dijous de 16'45 a 18'15h al telèfon: 666590640 

 

Us recordem que els fraccionaments de les quotes serà al juliol i al novembre del 2018 

 
Per a realitzar la renovació de plaça, no necessiteu aportar cap tipus de documentació, 
excepte que hagueu canviat alguna de les dades que tenim (núm. de telèfon, correu electrònic, 

núm. de compte, etc) 

Una vegada iniciada l'activitat us farem arribar un document que haureu de signar i 
retornar. 

 
TOTES LES ACTIVITATS SÓN SUSCEPTIBLES D’ANUL·LACIÓ SINÓ HI HA QUÒRUM SUFICIENT D'INSCRIPCIÓ PER 
DESENVOLUPAR L'ACTIVITAT, AIXÍ MATEIX, DURANT EL CURS, TOTES LES ACTIVITATS, SÓN SUSCEPTIBLES DE 
VARIACIÓ O ANUL·LACIÓ PER PROBLEMES AMB LES INSTAL·LACIONS I/O CLIMATOLÒGIQUES.  
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Detall de les activitats proposades pel curs 2018-2019 
Activitats exclusives per a socis de l’AMPA 

Moda Creativa: 
Activitat creativa manual que treballa diferents capacitats dels alumnes a partir del patronatge de diferents peces de 
roba, complements, teles, materials... Samarreta inclosa. 
PRIMÀRIA: dijous a una aula a determinar fins les 19h    (Mínim 12 inscrits) Preu: 211 €  
ESO I BATXILLERAT: dimarts a una aula a determinar fins les 19h   (Mínim 12 inscrits)  Preu:211  €  
 

Cant: 
Activitat de cant gòspel que treballarà diferents capacitats de la veu, entonació i ritme. Samarreta inclosa. 
Preparat per als nois/es de l'ESO, BATXILLERAT I PARES I MARES. Es realitzarà els  dilluns a un lloc a determinar dintre 
de les instal·lacions de l’escola fins les 19h  (Mínim 12 indcrits) Preu: 211 €  
 

Tècniques d'estudi: 
Activitat que busca educar als alumnes a tècniques que els ajudi a l'organització, comprensió i memorització per al seu 
rendiment escolar. Samarreta inclosa. 
Preparat per a nens/es de Primària. Es realitzarà els dimecres a una aula a determinar fins les 18'30h  (Mínim 12 
inscrits)  Preu: 211 €  
 

Bijuteria: 
Activitat artística i manual, on el participant aprendrà a crear complaments a partir de diferents materials. Samarreta 
inclosa. 
PRIMÀRIA: dilluns a una aula a determinar fins les 19h. (Mínim 12 inscrits) Preu: 211 €  
ESO I BATXILLERAT: divendres a una aula a determinar fins les 19h. (Mínim 12 inscrits) Preu: 211 €  
 

Pre-escola esportiva: 
Iniciació a l’esport a través del joc. Preparat per a nens/es de P-4 i P-5. Samarreta inclosa. 
Es realitzarà els dilluns i dimecres al gimnàs d’Infantil fins les 18:15h  (Mínim 12 inscrits)   Preu:  247  €  
 

Escola esportiva: 
Primer contacte amb diversos esports. Preparat per a nens/es de 1r i 2n de Primària. Samarreta inclosa  
Es realitzarà els dimarts i dijous al pati de Primària fins les 18:30h   (Mínim 12 inscrits)  Preu: 247  €  
 

Little Sport: 
Activitat físico-esportiva on es treballarà la iniciació esportiva a partir d’esports poc coneguts com: kortfball, ultimate, 
netball, touchball... Samarreta inclosa. 
Preparat per a nens/es de 3r fins 6è de Primària.  
Es realitzarà els dilluns i dimecres al pati de Primària fins les 18:30h   (Mínim 12 inscrits)  Preu: 247  €  
 

Batuka:    
Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Samarreta inclosa.  
MARES I PARES: dilluns i dimecres al gimnàs de Primària, en horari 19:45 a 20:45h (Mínim 20 inscrits)  Preu: 262  €  
PRIMÀRIA: divendres al gimnàs de Primària fins les 19h  (Mínim 20 inscrits) Preu: 211 € 
 

Zumba:    
Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Samarreta inclosa. 
ESO I BATXILLERAT: dijous  al gimnàs de Primària fins les 19h   (Mínim 20 inscrits)  Preu:211  €  
 

Ritme: 
Iniciació en els diferents ritmes i danses. Se’ls hi oferirà una gran varietat d’estils com per exemple: Hip Hop, Jazz, 
Funky, Country, Contemporani, Dansa del Ventre, Salsa, Tango... Samarreta inclosa. 

Preparat per a nens/es a partir de P5 fins 4t  de Primària, dividits ens dos grups: grup 1 des de P5 fins a 1r de Primària, 

grup 2 des de 2n a 4t de Primària. Es realitzarà els dimecres al local del C/ Martí Molins fins les 19h (Mínim 12 inscrits 
per grup) Preu: 211 €       
 

Cos Fit:  
Activitat físico-esportiva on es treballa el coneixement del propi cos a través de l'auto superació i la motivació. 
Complement indispensable per una bona gestió acadèmica. Samarreta inclosa. 
Preparat per a nois/es de l'ESO i Batxillerat. Es realitzarà tots els dilluns i dimecres al gimnàs de Primària fins les 
18:30h. (Mínim 12 inscrits) Preu: 262€  
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