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17 nois fan Futbol

1 noia

59 noies fan HipHop

4 nois

55 noies fan Patiantge

2 noi

  

FEM EL CANVI? 
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Acollida matinal  
En aquest espai de temps es faran diverses activitats lúdiques, a on els nens i les 
nenes podran gaudir d’un espai d’esbarjo amb diferents recursos. 
Adreçat a alumnes de: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. 
Dies activitat: de DILLUNS a DIVENDRES de 7.45 a 8.45h (1 hora) o de 8.15 a 8.45h 
(mitja hora). 
 
Preus: * 
 
 

Quota mensual ½ hora 1 hora 
Setembre 11,80€/mes 20,70€/mes 

d’Octubre a Juny 20,60€/mes 40,90€/mes 
   

Usuari esporàdic 2,3€/dia 2,3€/dia 
 

 
Les inscripcions a l’acollida matinal es faran directament a Euma Serveis 
escolars. 
 
 
 
 
*pendent de concretar preus amb Euma Serveis pel curs 22-23 
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PROPOSTA  EXTRAESCOLARS  
ESCOLA LOLA ANGLADA de TIANA  

CURS 2022-23 
Totes les activitats tenen el vist i plau de l’AMPA i l’aprovació del Consell Escolar. 
 
ON TROBEM LA INFORMACIÓ? 
Tota la documentació per a informar-vos de les activitats extraescolars pel curs 2022-23 la podreu 
trobar a www.ambitescola.cat a l’apartat EXTRAESCOLARS 2022-2023, escola LOLA ANGLADA 
TIANA 
 

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES: 
Per qualsevol dubte o pregunta podeu: 
 Trucar al 671 248 362 (de dilluns a divendres de 9.15 a 17h) si no hi ha servei telefònic 

podeu enviar un WhatsApp. 
 Enviar un correu a: admistracio@ambitescola.cat 

 

COM ENS INSCRIUREM? 
Els alumnes que ja estiguin fent activitats extraescolars durant el curs 21-22 
AUTOMATICAMENT* quedaran inscrits pel curs 22-23. En cas que no vulguin 
continuar , teniu que enviar un correu electrònic a  administracio@ambitescola.cat i 
notificar la baixa abans de finalitzar el curs 21-22. 
(*) La inscripció a l’activitat de natació NO és automàtica, s’haurà de fer com cada any. 
 
Per a formalitzar el procés de noves inscripcions podeu fer-ho amb el FORMULARI ON-LINE que 
trobareu a www.ambitescola.cat a l’apartat INFOFAMILIES. 
 

DATES D’INSCRIPCIONS: 
 Per tal de coordinar que l’inici de les activitats es pugui dur a terme en les dates previstes, 

és important que realitzeu la inscripció abans del 20 d’agost de 2022.   
 Totes les inscripcions que s’hagin entregat abans de finalitzar aquest curs (30 de juny de 

2022) tindran un descompte de 5€ a la quota de setembre de 2022. 
 
NOUS USUARIS 
1. Per formalitzar el procés d’inscripció ho podeu fer amb el formulari on-line que trobareu a 
l’apartat INFOFAMILIES (part inferior esquerra) de la web www.ambitescola.cat 
2. Com a nous usuaris de L’INFOFAMILIES haureu d’accedir-hi (sense introduir cap e-mail ni cap 
paraula de pas) clicant sobre la tecla verda ENTRAR. 
3. A la següent pantalla haureu de clicar sobre la icona NOVES INSCRIPCIONS D’ACTIVITATS (no 
detectarà cap alumne) i heu de clicar CONTINUAR. 
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4. Escolliu ESCOLA LOLA ANGLADA TIANA i a partir d’aquest moment ja podeu començar a 
introduir les vostres dades. Quan finalitzeu el procés i haguem validat les vostres dades, us 
arribarà un correu notificant-vos que la inscripció ha estat realitzada.  
 
INICI I HORARIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
DATES D’INICI DE LES ACTIVITATS: 

 L’1 de setembre de 2022  l’activitat “Futbol competició” començarà a les pistes de 
l’escola  

 Totes les activitats de migdia començaran a l’Octubre de 2022. 
 El curset de natació començarà a l’octubre de 2022. 
 La resta d’activitats extraescolars començaran el primer dia d’inici del curs. 
 Els alumnes de P3 podran iniciar les activitats extraescolar 20 de setembre de 2022 
 

DATES GENERAL: 
 Totes les activitats extraescolars s’allargaran fins l’últim dia del curs 2022-2023 
 Les activitats d’extraescolars faran les festes de lliure disposició de l’escola on es realitza 

l’activitat. 
 
QUORUM: 

 Per iniciar totes les activitats caldrà un nombre mínim de 8 inscrits.  
 Per al correcte funcionament de les activitats s’adequarà el nombre màxim d’inscrits. 

(segons activitat) 
 Les activitats amb places limitades, es respectarà l’ordre d’INSCRIPCIÓ CONFIRMADA i 

s’obrirà llista d’espera si es supera. 
 
HORARIS: 

 Les activitats tenen una durada d’una hora i trenta minuts però el preu de totes les activitats 
inclou el monitoratge fins l’inici de l’activitat. 

 Les activitats de migdia tenen una durada d’una hora, de 12.20 a 13.20h en el primer torn i 
de 13.20 a 14.20h en el segon torn. 

 MONITORATGES: 
o Les activitats són de 16.15 a 18h i el monitoratge es de 16.15 a 16.45h (durant el qual 

els nens i les nenes berenaran i es prepararan fins l’inici de l’activitat a les 17h) 
 
TRASLLATS: 

 Els alumnes que facin extraescolars a l’escola Tiziana, els monitors de l’Assoc. Esportiva Art i 
Esport Badalona, els aniran a buscar a l’escola a les 16.15h, estaran un quart d’hora per a 
berenar i cap a les 16.30h faran l’acompanyament fins a l’escola Tiziana.  

 Aquests alumnes s’hauran de recollir quan acabi l’activitat a l’escola Tiziana.  
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QUOTES: 
 La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs, per tant, el 1r 

pagament de les quotes d’extraescolars es realitzarà de l’1 al 5 de setembre. 
 En cas d’activitats esporàdiques el pagament s’efectuarà allà mateix. 

 
MOSTRA/FESTIVALS: 

 A final de curs es lliurarà a tots els nens i nenes un informe de l’activitat. 
 Al mes de desembre es fan les jornades de PORTES OBERTES. Coincidint amb l’horari de 

l’activitat, s’obren els espais/aules 30min abans d’acabar per mostrar el que fan En finalitzar 
el curs s’organitza la FESTA DE LES EXTRAESCOLARS en la que tots els familiars hi són 
convidats a gaudir dels aprenentatges que han fet tots els nens i les nenes. (normalment és 
un diumenge de la primera quinzena de juny). 

 Algunes activitats tenen festivals, concursos i/o mostres durant el curs. 
 
COM DONAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT? 
Per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu a administracio@ambitescola.cat., 
abans de finalitzar el mes en curs. 
 
 

 

 

 

 

 

Des de l’Associació Esportiva Art i Esport Badalona volem fer saber a les famílies 
que en tot moment seguirem les normes i indicacions que determini el 
Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament per garantir la seguretat 
dels nostres infants. 

 
 

 

 

Totes les activitats incloses en aquest llibret estaran condicionades a les 
mesures de seguretat i l’actualitat del moment. 
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Casalet de Setembre  
Es un espai pensat pels pares que necessiten un cangur durant la jornada intensiva del 5 al 30 de 
setembre, que els permeti poder recollir els nens i nenes a les 16:15h o que tinguin continuïtat 
amb l’activitat extraescolar que realitzen a partir de les 16:15h. Aquest servei es pot fer servir de 
forma esporàdica, i s’haurà d’avisar a administracio@ambitescola.cat o enviant un WhatsApp al 
671.24.83.62 
Edats: P3 a 6è 
Preus:  
 

 PREUS 
Casalet sencer per infants que no fan extraescolars: 
 18,75€ 
Casalet sencer per infants que si fan extraescolars: 
 9€ 
Dia esporàdic 3,5€ 

 
Si només s’utilitza el casalet els dies que els infants tenen extraescolars no hi ha cap cost 
addicional per les famílies. 
 
Canguratge curt 
És un espai pensat pels pares que necessiten un cangur de 45 minuts, que els permeti poder 
recollir els nens i les nenes a les 17h. Aquest servei es pot fer servir de forma esporàdica, i s’haurà 
d’avisar a administració@ambitescola.cat o enviant un WhatsApp al 671.24.83.62 . 
En aquesta activitat els nens i les nenes podran berenar i estaran una estona jugant a la ludoteca 
del joc conduït, fins que els vingueu a recollir com a màxim a les 17h. 
Edats: P3 a 6è 
Preus:  

 PREUS 
1 dia a la setmana 12,50 € 
2 dies a la setmana 16,25 € 
3 dies a la setmana 18,75 € 
4 dies a la setmana 21,25 € 
5 dies a la setmana 23,75 € 
Dia esporàdic 3,50€ 

Lloc:  Escola Lola Anglada de Tiana 
 
 

ACTIVITATS DE CANGURATGE 
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FutBàsquet 
Pretenem amb aquesta activitat que les nenes i nens s’iniciïn en l’aprenentatge dels esports, que 
després podran seguir practicant en la modalitat de competició a l’escola. Durant el curs 
participaran en partits amistosos. L’equipació estar inclosa en el preu de l’activitat. 
Edats: P3, P4 i  P5 
Preu:  36€ 
Dies: DIMARTS i DIJOUS de 16.15 a 18h  
Lloc: Escola Tiziana 

 
Futbol de competició  
 
NOVETAT: Aquest curs hem establert un conveni de 
col·laboració amb el FUTSAL Tiana per tal de donar continuïtat a 
l’activitat quan les nenes i nens de 6è acabin l’escola. 
Amb aquest objectiu a partir de 5è de primària, les nenes i nens de 
l’escola s’incorporaran a la disciplina del FUTSAL Tiana. 
El grup d’aleví en la mesura del possible tindran 1 dia d’entrenament al pavelló. La resta faran els 
entrenaments a l’escola Lola Anglada de Tiana 
 
Pre-benjamí competició 1r i 2n: DILLUNS i DIMECRES.  
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Benjamí competició 3r-4t: DILLUNS  I DIMECRES   
Aleví competició: 5è i 6è : DIMARTS I DIJOUS    
Lloc: Escola Tiziana 
 
Preu:  41.65€ + 16€ corresponent a la fitxa i l’assegurança (pagament únic en 
el primer rebut) 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
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Bàsquet 
Activitat adequada a infants de P5 a 6è, per poder 
practicar aquest esport. A partir de 3r faran competició 
setmanal a la lliga del Ceeb 
Preus:  
De P5 a 2n :  25€/ 1 dia a la setmana 32€/2 dies a la setmana 
De 3r a 6è:  30€/1 dia a la setmana 35€/2 dies a la setmana 
Dies: Dilluns i Dimecres 
Horari: de 16:15 a 18h 
Per apuntar-vos heu d’enviar un correu electrònic a marc.juarez@basquetcatala.cat 
 
Patinatge Artístic 
En aquest procés d’iniciació del patinatge els i les alumnes han 
de ser molt valents/es, ja que aquest moment és un dels més 
complicats i importants per poder ser un bon patinador. Es tracta 
de prendre contacte amb el terra i perdre així la por a la caiguda. 
El patinatge és un esport molt complert, ja que en les execucions 
de les diferents figures, salts i piruetes s’han de treballar i 
dominar totes les parts del nostre cos, i aconseguir el punt òptim 
entre harmonia, estètica i equilibri. Un cop aconseguit això , cal 
integrar-ho en una coreografia musical.  
  
Patinatge 1  Edats : P4 a 2n  Dia: DIJOUS de 16.15 a 18h  
Patinatge 2  Edats: 3r a 6è  Dia: DIMARTS  de 16.15 a 18h  
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Preu:  17€ 
 
Karate Kyokushinkai 
El Karate és una de les disciplines que més pot contribuir al procés 
formatiu de les nenes i els nens, ja que desenvolupa tan el seu 
estat físic com emocional, i millora considerablement el seu 
rendiment en tots els àmbits. 
Per començar l’activitat no serà imprescindible l’adquisició del 
vestit de karate, però si  que és molt recomanable la seva 
adquisició un cop el nen o la nena estigui convençut de la 
realització de l’activitat. 
Karate 1   Edats : P4 a 1r 
Dies: DILLUNS de 16.15 a 18h  Lloc: Escola Tiziana 
Karate 2   Edats : 2n a 6è 
Dies: DIVENDRES de 16.15 a 18h  Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Preu: 22€ 
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Piscina petits 
Curset de natació al Duet Sports, per aprendre a nedar i perfeccionar els diferents estils (en funció 
del nivell de cada nen). 
Preus:  *Pendent de confirmar amb Duet Sports preu pel curs 22-23 
Dies activitat:  DIVENDRES de 16.45. a 17.30h. els nens de P3 
         DIJOUS de 16.45. a 17.30h. els nens de P4 
         DIMECRES de 16.45. a 17.30h. els nens de P5 
El trasllat dels infants fins a la piscina corre a càrrec dels pares.  
LA PISCINA COMENÇARÀ A L’OCTUBRE DE 2022. 
 

Piscina grans 
Curset de natació al Duet Sports, per aprendre a nedar i perfeccionar els 
diferents estils (en funció del nivell de cada nen).  
Preus:   *Pendent de confirmar amb Duet Sports preu pel curs 22-23 
Dies activitat:  DILLUNS de 16.45. a 17.30h. els nens de 1r a 6è 
El trasllat dels infants fins a la piscina corre a càrrec dels pares.  
LA PISCINA COMENÇARÀ A L’OCTUBRE DE 2022. 
 
Inscripció: Per poder formalitzar la inscripció a l’activitat de piscina s’haurà de fer una 
transferència abans del 25 de setembre i enviar el comprovant a: administracio@ambitescola.cat . Si 
no està fet el pagament, la inscripció quedarà anul·lada. 
Dades per fer la transferència: 
Banc Sabadell:  ES40-0081-7017-76-0001226528, indicant el nom i cognoms de l’alumne. 
Nota: Aquesta activitat s’ha de fer la inscripció com cada any. No és automàtica 
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Dansa i expressió /Hip-Hop 
 
Dansa i Expressió: Per infants amb inquietud pel ball i que, mitjançant melodies conegudes i 
senzilles coreografies, podran aprofundir i realitzar una completa activitat física i artística tot 
combinant música i moviment. 
Hip-Hop 1: Anirem deixant el joc en un segon terme i ens endinsarem en la dansa clàssica, que és 
la base de tots els estils de dansa existents i començarem a fer pinzellades de hip-hop i funky. 
Hip-Hop 2 i 3: Iniciació i aprofundiment en aquest estil de dansa. 
Al llarg del curs, els grups de dansa de l’escola participaran en diversos festivals, on aniran vestits 
amb una mateixa indumentària que els identifiqui com a grup. El preu de l’activitat inclou: 
l’adquisició de la indumentària i dues entrades per nen/a a cada festival que participen. 
 
Dansa i Expressió:  Edats: P3,P4 i P5  

Dies: DILLUNS de 16.15 a 18h 
Hip-Hop 1:   Edats: 1r i 2n  
    Dies: DIMARTS de 16.15 a 18h 
Hip-Hop 2:   Edats: 3r i 4t 
    Dies: DIMECRES de 16.15 a 18h 
Hip-Hop 3:   Edats: 5è i 6è  
    Dies: DIJOUS de 16.15 a 18h 
Preu:  19€ 
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
 
Ioga  
Practicant ioga, els nens aprendran tècniques que els ajudaran a tenir uns cossos 
més sans, flexibles, forts i relaxants. Ajuda en la coordinació i l’equilibri, estimula la creativitat, 
millora l’estirament i la flexibilitat corporal i equilibra ment i cos.  
Edats : P5 a 2n 
Dies: DIMECRES de 12.20 a 13:20h 
Edats : 3r a 6è 
Dies: DIMECRES de 13.30 a 14:30h 
Preu:  26,25€ 
Lloc : Escola Lola Anglada de Tiana 
Nota: Aquesta activitat comença el mes d’octubre 2022 
  

ACTIVITATS CORPORALS/DANSA 
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Aproximació al món del circ amb la pràctica de diferents disciplines 
(malabars, equilibris sobre objectes, pallasso, funambulisme, iniciació a 
l’acrobàcia). L’objectiu és aprendre jugant, despertar l’interès pel món del 
circ i aconseguir una base tècnica mínima per poder gaudir de les 
diferents disciplines 
Edats: 1er a 6è    Dies: DIMECRES de 16:15 a 18h 
Quota trimestral:  120€ 
Lloc: Gimnàs de l’escola Tiziana 

 

Teatre : Expressió corporal i  tècniques teatrals 
Una aproximació al llenguatge corporal, per expressar, alliberar i comunicar a través del joc teatral, 
per buscar les relacions i experimentar la creació col·lectiva. Treballarem els sentits, els colors, les 
formes, així com tots els llenguatges expressius, integrats en un espai lúdic i educatiu, servint-nos 
de la música, dels contes i dels seus propis interessos. 
 
Edats: P5 a 6è   Dies: DIJOUS de 16.15 a 18h 
Lloc: Escola Tiziana  
Preu:  19€ 
 
 
Arts Plàstiques 
L’experimentació ens porta al coneixement, i a partir d’aquest coneixement, l’infant podrà escollir 
els elements que l’ajudin a expressar-se. Experimentem a través de l’escultura, del dibuix, la 
pintura, el gravat, l’artesania, l’assemblatge, el collage... Com? Observant del natural, d’imatges, de 
fotografies... utilitzant la memòria i la imaginació a partir d’una història escoltada i visualitzada. 
Amb aquestes eines coneixem materials. Aquests materials poden provenir del reciclatge. També 
és molt important la reutilització, donar altres usos als materials i objectes. Coneixerem també 
diferents materials d’artista: carbonets, cretes, pigments, pastels, tintes, diferents llapis, diferents 
dureses...  
Edats: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.   Dies: DILLUNS de 16.15 a 18h. 
Preu:  26,60 € 
Lloc: Escola Tiziana  
 
 
 
 
 

ACTIVITATS MUSICALS I ARTÍSTIQUES 
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Joc conduït 
L’activitat consta de diferents activitats lúdiques que aniran variant cada dia.  

 Ioga: Farem activitats a partir del treball amb el cos, la respiració i la relaxació. 
 Arts Plàstiques: Experimentaran amb diferents materials: plastilina, ceres, pintura de dits, 

temperes, fang, etc. És imprescindible una bata, que guardarem nosaltres i serà retornada, 
per poder rentar-la, al final de cada trimestre. 

 Esports i jocs: Farem diversos jocs, tots amb una vessant esportiva i ens serviran per a 
treballar l’orientació espacial, la psicomotricitat i per començar a conèixer els esports més 
habituals. 

 Música i moviment: A través de la música, i sempre a partir del joc, treballarem les 
capacitats bàsiques com són la concentració i la percepció auditiva, la memòria rítmica, 
melòdica, la projecció de la veu i la posició corporal. 

 Racó del conte: Explicarem un conte amb alguna reflexió, que ens servirà per poder establir 
una conversa. 

 
S’hi podrà participar de DILLUNS a DIVENDRES. També s’hi podrà participar dies esporàdics i en 
caràcter d’emergència trucant a 671 248 362 
La dinàmica de l’activitat és la següent: 

 16.15. a 16.30h. berenar 
 16.30. a 17.30h.  Espai de joc a la ludoteca. 
 17.30. a 18h.  Activitat especifica de cada dia. 

Edats:  P3, P4 i P5 
Preus: 

1 dia a la setmana 20,70€ 
2 dies a la setmana 28,17€ 
3 dies a la setmana 37,32€ 
4 dies a la setmana  44,22€ 
5 dies a la setmana 49,96€ 
Dies esporàdics 7,00€ 

 
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 

 
  

ACTIVITATS EDUCATIVES 
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Let’s play in English (ludoteca en Anglès) 
 
Activitat adreçada a practicar l’anglès de manera lúdica. Cada mes es triarà una temàtica i al 
voltant d’aquesta temàtica es realitzaran activitats lúdiques que ajudaran a aprendre vocabulari i 
expressions relacionades amb la temàtica:  

- Dilluns: Lola Anglada gospel choir (cant coral) 
- Dimecres: Crafts (manualitats)  
- Divendres: Movies (pel·lícula comentada)  

Edats : P4 a 6è. 
Dies: DILLUNS,DIMECRES I DIVENDRES de 12:20 a 13:20h pels alumnes de 3r a 6è, i de 13:30 a 
14:30h pels alumnes de P4 a 2n. 
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Preu:  

 PREUS 
1 dia a la setmana 23,10 € 
2 dies a la setmana 33,60 € 
3 dies a la setmana 44,10 € 
  

Nota: Aquesta activitat comença el mes d’octubre 2022 
 
Anglès acadèmic 
 
Aprendre a comunicar-se en llengua anglesa donant prioritat a que els alumnes l’entenguin i la 
parlin. Que l’adquisició de la llengua es faci de forma que perduri per sempre com una segona 
llengua materna. Que els nens i nenes es diverteixin mentre aprenen. 

Edats : P4 fins a 6è.  
Dies:   P4, P5: Dimarts i dijous de 13:30 a 14:30  

1r, 2n: Dimarts i dijous de 13:30 a 14:30  

3r, 4rt: Dimarts i dijous de 12:20 a 13:20  

5è, 6è: Dimarts i dijous de 12:20 a 13:20  
 

Preus: *Preus pendents de confirmar pel curs 22-23 
Matrícula :35€ 
Quota Mensual: 49€ (5% de descompte per germans). Material inclòs a la quota mensual 
Nombre màxim de nens/es per grup: 12 
Nombre minin per grup: 8 
Per fer la inscripció en aquesta activitat heu d’enviar un correu electrònic a: 
mimicforkids@gmail.com 
Nota: Aquesta activitat comença el mes d’octubre 2022 
 



 

Els preus que consten en el fulletó corresponen a les quotes que pagaran les nenes i nens que són socis de l’AMPA. Els que no 
siguin socis, cada activitat tindrà un complement de 4€ mensuals.  
 

 
Mecanografia 
Amb aquesta activitat es pretén que els nens i nenes de cursos més superiors tinguin agilitat i 
rapidesa per escriure amb l’ordinador, ja que en aquests cursos han de fer cada cop més treballs 
redactats.  
Edats :  3r, 4t, 5è i 6è 
Preu:  31,50 € 
Dies: DILLUNS migdia de 12.20 a 13.20h 
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Nota: Aquesta activitat comença el mes d’octubre 2022 
 

 
Robòtica  
 
Els nens i nenes descobriran una eina nova i sorprenent amb la qual treballaran, de forma 
divertida, habilitats i competències de l’àmbit tecnològic però també de l’àmbit lingüístic i 
personal. 
La robòtica, a través del material Lego, permet als alumnes arribar a construir i programar robots 
amb diversos moviments i funcions mentre es diverteixen i adquireixen nous coneixements 
tecnològics. Aquest procés, a més, els farà treballar tot d’habilitats personals i competències 
essencials com la capacitat de reflexió i decisió, la iniciativa, el treball en equip, la creativitat, 
l’expressió i la comunicació.  
El material Lego permet treballar a diferents nivells adaptats a les edats i coneixements dels 
alumnes. A Robòtica 1 els alumnes s’inicien en l’ús del motor i sensors a partir de models i 
dissenys propis i aprenen a programar els moviments amb l’ordinador. A Robòtica 2, fan un pas 
més en la programació i combinen mecanismes per elaborar models més avançats. A Robòtica 3 
el nivell puja i elaboren models complexos amb el material Lego Mindstorms, que permet una 
infinitat de construccions. Aquest curs incorporem Robòtica 4 per als alumnes que ja tenen una 
trajectòria amb nosaltres i volen ampliar encara més els seus coneixements.  
 
Edats:  1r a 2n   DILLUNS de 12:20 a 13:20h 
  3r a 6è   DIMECRES de 12:20 a 13:20h 
Preu:  41,00 € 
Lloc: Escola Lola Anglada de Tiana 
Nota: Aquesta activitat comença el mes d’octubre 2022 
 
 
 
  



 

Els preus que consten en el fulletó corresponen a les quotes que pagaran les nenes i nens que són socis de l’AMPA. Els que no 
siguin socis, cada activitat tindrà un complement de 4€ mensuals.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Els preus que consten en el fulletó corresponen a les quotes que pagaran les nenes i nens que són socis de l’AMPA. Els que no 
siguin socis, cada activitat tindrà un complement de 4€ mensuals.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Els preus que consten en el fulletó corresponen a les quotes que pagaran les nenes i nens que són socis de l’AMPA. Els que no 
siguin socis, cada activitat tindrà un complement de 4€ mensuals.  
 

 
 
 

 
 
 
Totes les gestions sobre les extraescolars les pots tramitar desde casa teva a través 
de l’aplicatiu INFOFAMILIES. 
 
 
 

 

DESCUBREIX-HO A  
www.ambitescola.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Telèfon 671 248 362 - administracio@ambitescola.cat 


