
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2012-2013 AMIPA MESTRE GUILLEM GALMES
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

16:00 a 17:00 Judo (4 anys fins a 6è)

Fama 3 i 4 anys (16:30 a 17:30)

Inici al Fútbol 4 anys

Fang*

Escacs a partir de 
4 anys

Voleibol a partir 
de 6 anys

Fang*

Escacs 1r curs 

Iniciació als 
esports a partir de 6 
anys

Inici al Fútbol 4 
anys

Fang*

Dibuix i pintura  1r 
a 6è

Fang 2n a 6è

Voleibol a partir de 6 
anys

Fang*

Fang 3-4 anys

Escacs 3r curs (15:45a 
16:45)

Iniciació als 
esports a partir de 6 
anys

Fang*

17:00 a 18:00 Fama 5 i 6 anys (17:30 a 18:30)

Zumba a partir de 6 anys

Inici al fútbol 5 anys

Bàsquet a partir de 
6 anys

Ball de bot 
educació infantil

Judo 4 anys fins a 6è

Escacs 2n curs

Zumba a partir de 6 
anys

Inici al fútbol 5 
anys

Manualitats

Dibuix i pintura
1r a 6è

Fama 6 a 8 anys (17:00 a 
18:00)

Fang 5 anys i 1r

Bàsquet a partir de 6 
anys

18:00 a 19:00 Fama 9 o més anys (18:30 a 
19:30)

Ball de bot 1r i 
2n de primària

Teatre (18:15 a 19:15)

*Els dia de l'activitat de Fang (un dia a la setmana) s'acordarà entre els pares interessats i na Bel, ja que ella així ho ha cregut convenient.
Si us interessa apuntar-vos a Tennis (Joan Bauçà 619003366), Mecanografia (Antònia Gelabert 619259222), o fer un taller de tècniques d'estudi (Maria 
Magdalena Picó 655540130) posau-vos en contacte amb ells. 
Diversos professors han comentat la possibilitat d'ajustar els horaris si hi ha una majoria de pares que ho sol·licitin.

Preus: Judo 27 €/mes (fulletó judo o 659686897) | Manualitats 36€/trimestre + 5€ assegurança primer trimestre (670797285) | Bàsquet  74,07€/any 
(fulletó ajuntament)| Futbol ? (fulletó ajuntament) | Iniciació als esports 74,07 €/any (fulletó ajuntament) | Dibuix i pintura 70 €/quadrimestre (material 
apart.)  | Fang 100 €/any (material apart) | Fama 36€/trimestre + 5€ assegurança primer trimestre (670797285) | Teatre 36€/trimestre + 5€ assegurança 
primer trimestre (670797285) | Escacs 16 €/mes (629422098) | Ball de bot 12 €/mes (650026798-649468101 possibilitat també de fer grups de nins/es 
de més de 7 anys) | Zumba 74,07 €/any (fulletó ajuntament) |


