
In English 

   

 

EXTRA Escacs 
Jugant a escacs no només s’afavoreix el 
pensament organitzat davant la planificació 
de moviments, sinó que es fomenta la 
presa autònoma de decisions, s’exercita la 
memòria i la concentració i es motiva a la 
superació personal i l’autoestima. 

 

Amb  

QUAN             Dijous, 15:30h a 16:30h 

PREU         soci: 20€/mes - no soci: 27€/mes 

QUAN         
PRIMÀRIA:   Dilluns y dimec, 15:30h a 16:30h 

INFANTIL:      Dijous, 15:30h a 16:30h        
 
PREU                  soci 18€/mes - no soci 25€/mes 

2n 

PRIMÀRIA  

- 2n ESO 
Art INFANTIL 

PRIMÀRIA 

 
AFORAMENT LIMITAT 

 
INICI 
Totes les activitats comencen a l’octubre 

 
PAGAMENT 
Domiciliació bancaria mensual 

 
INSCRIPCIONS ABANS EL 30 DE SEPTEMBRE 

 

enllaç formulari online 

 
DUBTES:     extraescolars@ceipmarialluisaserra.cat 
 

Nova activitat dissenyada per a que s'ho 

passin bé alhora que milloren les seves 

destreses generals en anglès. 

Les sessions estan orientades cap a la 

millora de l'expressió oral. 

Amb Nohayla Achalhi 
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https://forms.gle/hxAvio4KcbEkcBHt8
https://forms.gle/hxAvio4KcbEkcBHt8
mailto:extraescolars@ceipmarialluisaserra.cat


a la dansa
Fotografia

La fotografia pot ser una important eina
d'autodescobriment en totes les etapes de

la vida.

En aquest curs utilitzarem un altre mitjà de
comunicació que no sigui el verbal com a

mitjà d’expressió: treballarem la identitat
personal. A través de la fotografia

expressarem les emocions

Amb Ana Capó

QUAN Dijous, 15:30h a 16:30h

PREU soci 35€/mes - no soci 42€/mes

QUAN Dimecres, 15:30h a 16:30h

PREU soci 18€/mes - no soci 25€/mes

PRIMÀRIA

- 2n ESO
P3-P5Robòtica

QUAN Dimecres, 15:30h a 16:30h

PREU soci 35€/mes - no soci 40€/mes

PRIMÀRIA

emocional

Elnglish

Iniciació

AMB LEGO EDUCATION PER PRIMARIA

Des d’una metodologia lúdica i motivadora,
es fomenten les competències
comunicatives, metodològiques i personals.

A través de la construcció i programació de
robots adquireixen diversos coneixements,
habilitats i actituds que podran aplicar i
desenvolupar al llarg de la seva vida.

Amb ROBOTIX

Es tracta d'una excel·lent eina per al
desenvolupament de l'autoestima en els

petits, el seu concepte de grup, l'interès
per avançar i molt més.

Més enllà de molts altres beneficis físics i

mentals, els nostres petits aprendran a
ballar.

Amb Martina Alibes



 

Hip Hop 

QUAN       Dimarts, 15:30h a 16:30h 

                 Dimecres, 16:30h a 17:30h 

PREU    soci 18€/mes - no soci 25€/mes 
 

PRIMÀRIA 

- 2n ESO 

 

 

ASSEGURANÇA 
 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO ha d’abonar 

una quota de 5€ inicialment en 

concepte de matrícula i l’assegurança 

de tot el curs. 

 

El hip-hop és una cultura originària del sud del 

Bronx i Harlem, a la ciutat de Nova York, entre 

joves afroamericans i porto-riquenys durant la 

dècada de 1970.  

En aquesta activitat ens centrarem en les 

possibilitats que ens dóna el hip-hop per 

expressar-se a través de la dansa, però sobretot: 

¡¡¡¡¡ GAUDIR !!!!! 

Amb Martina Alibes 

 
¡¡¡¡COL·LABORA !!!! 

 

 

FES-TE SOCI 
 

PARTICIPA A LA JUNTA 
 

 
Som una associació sense ànim de 

lucre formada per les mares i pares de 

l'alumnat del centre educatiu Maria 

Lluïsa Serra. 

 

La finalitat de l'AMPA és la de 

participar i intervenir en la gestió del 

centre amb la finalitat de millorar 

l'educació i aconseguir un clima òptim 

de convivència al centre educatiu. 
 
 

                                                               + info    

 

https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat/qui-som/

