
Horaris Dimarts Dijous 

BÀSIC 
13:50 a 14:50h P4 a 1r P4 a 1r 

AVANÇAT 
12:40 a 13:40h 2n a 6è 

 

 

2n a 6è 
 
 

Extraescolar d’anglès al migdia 
 

 

L’AMPA i Fundesplai 
 

Les activitats extraescolars ofereixen als infants la 
possibilitat de realitzar activitats de lleure al seu 
entorn. Són activitats que tenen una durada llar-
ga, de tot el curs, i una temàtica concreta. 
 
 
Des de L’AMPA  considerem important dedicar 
una part dels nostres esforços a  reforçar l’apre-
nentatge i sobre tot l’ús de la llengua anglesa. 

Es per això que volem oferir un espai acollidor on 
l’infant pugui expressar-se en anglès de forma 
natural, on s’ho passi be i assumeixi la quotidiani-
tat de la llengua anglesa.  

L’equip de dinamitzadors de Fundesplai treballarà 
amb un ampli ventall d’activitats lúdiques i en-
grescadores, però sempre vetllant  per que els 
infants aprenguin el vocabulari i la gramàtica de 
la llengua. 

 

 

Funcionament de l’activitat 
 

Aquesta activitat té en compte l’edat dels nens i 
nenes i el seu nivell d’anglès per tal d’anar afavo-
rint el seu aprenentatge de l’idioma. 
 
Treball en grup entre les entitats participants del 
projecte (AMPA, Escola i Fundesplai) per  tal de 
que  l’infant pugui gaudir a la vegada que aprèn. 
 
Les famílies  rebreu dos informes anuals, al mes de 
desembre i al mes de maig, per tal de poder conèi-
xer  l’evolució del vostre fill/a.  
 
Podreu consultar el blog de l’AMPA  per fer el se-
guiment  de l’activitat i les novetats que vagin sor-
gint.  
 
Al mes de maig rebreu una enquesta de valoració 
per conèixer el vostre grau de satisfacció envers el 
projecte. 

Benvolgudes famílies, 

A continuació us informem sobre l’activitat extraesco-

lar d’anglès al migdia programada per aquest curs es-

colar 2019-2020 a l’Escola Mare de Déu de Montserrat 

de Castellbisbal. 

L’organització de l’activitat la durà a terme l’AMPA de 

l’Escola conjuntament amb Fundesplai. 

El present document inclou informació , per tal que 

tingueu suficients dades per planificar les activitats 

extraescolars dels vostres fills/es de cara al curs vi-

nent. Les activitats es realitzaran amb un mínim de 7 

nens/es i un màxim de 15.  Els dies senyalats per les 

activitats, excepcionalment, són susceptibles de canvis 

per qüestions organitzatives. 

Podeu fer les inscripcions on line, a la web  

 

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: 

angles@ampa-escola-montserrat.org  

Les activitats s’iniciaran el dia 1 d’octubre, seguiran el 

calendari escolar, i finalitzaran el dia 29 de maig del 

2020. En cas d'anul·lació de l’activitat per falta d'ins-

cripcions, es comunicarà telefònicament a les famílies. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, 

aclariment o suggeriment.  

Atentament, 

 

AMPA ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT 

 

 

 

 
 

Preu de l’activitat  

30’5€ mensuals per 2h 

https://escoles.fundesplai.org/escola-mare-de-deu-de-montserrat-castellbisbal/ 

https://escoles.fundesplai.org/escola-mare-de-deu-de-montserrat-castellbisbal/


Anglès al migdia  
 

De l’1 d’octubre al  29 de maig 

 

Organitza:  
AMPA MARE DE DEU DE MONTSERRAT 

montserratampa.blogspot.com.es 
 

 

 

 

 

 

ORGANITZA:  

 

Escola Mare de Déu de Montserrat 
(Castellbisbal) 

Lloc 

Inscripcions 

Dates De l’1 d’octubre al 29 de  maig 

 

INSCRIPCIONS :  
On line, a la web: 

Consultes sobre el procés d’inscripció: 
 
cparra@fundesplai.org (Carmen Parra) 
Tel.: 934747465  

Extraescolar 
d’anglès 

MÉS INFORMACIÓ:  

Raquel Solé 

rsole@fundesplai.org 

627988131 

 

INFORMACIÓ A LES FAMILIES 
Un cop iniciada l’activitat, es lliurarà a les famíli-
es la programació de l’activitat. 
 
SEGUIMENT DELS INFANTS 
Es lliuraran dos informes de seguiment durant 
el curs; al desembre i al maig. 
 

 

https://escoles.fundesplai.org/escola-mare-de-deu-de-montserrat-castellbisbal/ 

BAIXA A L’ACTIVITAT 

En cas de baixa voluntària s’ha d’avisar  per e-mail 
a la Carmen Parra (cparra@fundesplai.org) abans  
del dia 25 del mes anterior per tal de no  emetre el 
següent  rebut. 

https://escoles.fundesplai.org/escola-mare-de-deu-de-montserrat-castellbisbal/

