
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES   
ESCOLA LES PINEDIQUES 
TARADELL 
 
Benvolgudes famílies, 

 

Recordeu que durant el mes de juny a l’escola s’aplica la jornada continuada pel que es redueix l’horari lectiu. És per aquest motiu que l’AMPA us 

proposa algunes activitats per tal de completar la jornada. L’horari de les propostes són a la tarda de 3 a 2/4 de 5h  del 6 al 21 de juny, ambdós 

inclosos.  

Cal tenir present que a totes les activitats hi ha haver un mínim i màxim de nens inscrits perquè es realitzi segons el programa.  

A partir de demà trobareu el formulari al web de l’AMPA www.pinediques.com on podreu fer la inscripció telemàticament. I, només en  el cas que  

algú no tingui  accés a internet,  feu-nos ho saber a l’AMPA o a l’escola i us facilitarem un formulari en format paper. En aquest cas, cal que la feu 

arribar a l’AMPA a través dels vostres tutors o tutores. Qualsevol qüestió a extraescolars@pinediques.com  

L’últim dia per fer la inscripció, el 21 de maig! Recordeu que el dia de la Festa de les Extraescolars és el 27 de maig. 

 

Us avancem les propostes : 

 

Els nens i nenes de P4, P5, 1er i 2on podran anar a la piscina al EAS TARADELL, l’equipament d’esport i benestar de 

Taradell. El curs inclou les 12 sessions de NATACIÓ  i el desplaçament a peu amb monitoratge. Es faran grups segons el 

nivell. El nombre d’inscrits és limitat pel que es realitzarà segons ordre d’inscripció. Els nens i nenes caldrà recollir-los a 

2/4 de 5 davant l’entrada de la piscina.   

 

Al parvulari, als nens i nenes de P3, P4 i P5 els proposem Educar el cos per a l'Activitat física dirigits per l’Ariadna 

Prat. Durant aquests dies treballarem l'activitat física des de diferents perspectives fomentant les bases de com ens 

'eduquem' físicament més que en com 'assolim' qualsevol repte o objectiu. A través de la pràctica de diferents disciplines 

com la psicomotricitat, el ioga, la gimnàstica, l'orientació i moltes més, i potenciant sempre l'activitat física mitjançant el joc, 

ajudarem als més petits a adonar-se de com podem educar el nostre cos per aconseguir una bona salut física, guanyant 

així agilitat, coordinació, equilibri, força, flexibilitat, concentració...  

 

Una bona educació física els ajudarà no només a aconseguir millorar totes aquestes característiques que engloben 

l'esport en general, sinó també a conèixer el seu propi cos per poder arribar a superar tots allò que es proposin. 

 

 

 

http://www.pinediques.com/
mailto:extraescolars@pinediques.com


 

Als nens i nenes de P3 als que els agrada la CUINA ara tindran la possibilitat de fer cuinetes. La Dolors Bou, pastissera 

amb experiència, ens iniciarà en les habilitats de la cuina més fàcil i bàsica. Promovent la participació dels nens a  la cuina 

ens ho passarem molt bé elaborant receptes de tot tipus. Farem diferents plats com batuts,  massa de pizza, pinxos de 

fruites...  Ens ho passarem molt bé!!. D’aquesta manera volem promoure una alimentació saludable i responsable i 

despertar el gust pel menjar.  
 

 

Pels nens i nenes de 1er, 2on i 3er els proposem unes sessions d’ANGLÈS amb l’Anna Sala. A través de la Star Family 

(la família Star), els seus amics i les seves joguines. Tots aquests personatges proporcionen contextos divertits, familiars i 

amb sentit en els quals els nens s'hi poden identificar fàcilment. Com que seguim amb l'aprenentatge integral de la 

llengua, aprenem amb les situacions quotidianes; el vocabulari que es treballa és relacionat amb la seva vida del dia a dia 

(casa, mobiliari, família, àpats i menjar, amics i sortides- ciutat, granja, muntanya...- hobbies i tanquem amb les vacances.). 

 

Tot i estar a primària, són alumnes que encara gaudeixen molt a través dels jocs, contes i cançons que acompanyen la 

temàtica donada. També, si el grup ho permet, podem fer alguna manualitat relacionada amb el contingut treballat. 

 

 

Pels més grans de l’escola, els de 3er, 4art, 5è i 6è, podran iniciar-se al  TENNIS TAULA amb en Jordi Forcada. El 

tennis taula és un esport d’interior jugat amb raqueta. Es tracta de posar la pilota dins el camp contrari de la taula. Al jugar 

amb una pilota petita i lleugera la cosa es complica cada cop que anem adquirint més coneixements i volem fer-ho millor i 

més difícil pel nostre contrincant. Amb aquest esport es treballa la coordinació corporal, els reflexes, la atenció 

concentració i el treball en equip. Un esport molt complet que ens ajuda a treballar l’agilitat mental i la visual. Serà divertit!  

  

I pels nanos de 4art, 5è i 6è que volen aprendre a punxar música! En Marc Izquierdo els parlarà de la temàtica de llum, 

so i faran de discjòquei. Durant les sessions es treballaran els conceptes que ajudaran a l’alumnat a tenir els 

coneixements més bàsics per manipular el so, la llum i crear la seva pròpia festa. Les sessions són especialment 

pensades pels alumnes que els agrada jugar amb el món de la il·luminació, sonorització i Dj des d’una vessant educativa i 

innovadora. 

 

 

. 

 

 

 

 

El preu és igual per cadascuna de les activitats, les 12 sessions, i per nen de: 72€  

 

El nen o nena del parvulari que no hagi fet cap extraescolar al llarg del curs caldrà 
que sigui assegurat. El cost és de 7€. 

Trobareu més informació de cada proposta a: 

 

www.pinediques.com 

 

Aprofita per subscriure’t i rebre les novetats per e-mail 

 

 

http://www.pinediques.com/

