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Benvolguts pares i mares, 
  

Aquí teniu la NOVA PROGRAMACIÓ d’activitats extraescolars pel curs 2013-2014. Tal i com ja vam 
fer els anys passats, LA INSCRIPCIÓ A TOTES LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ES FARÀ AMB 
UN ÚNIC full d’inscripció durant el mes de setembre. 
 

La gestió i coordinació de les activitats  estaran a càrrec de les empreses: 
 

 Xaranga S.C.P. 

 E-Sport Viu 

 Esportiu Rocafort 

 Dani Leiro (escacs) 

 Tedi Escoles 
 

Ja sabeu que els responsables de Xaranga S.C.P.(M.Josep i Carles) i d’Esport Viu (Albert) estaran 
cada dia al taulell d’entrada de l’escola, per coordinar les activitats i per part de Tedi Escoles el 
coordinador serà Luís Pérez. Us podeu adreçar a ells sempre que vulgueu. 

 
Els horaris d’extraescolars seran els següents: 

 
Educació Infantil: 
 

Els que fan natació que sortiran a les 16.15 cap a la piscina. 
De 16.30 a les 17.30 faran les activitats. 
 

Educació Primària: 
 
Les activitats extraescolars començaran a les 16.30 h. 
 

Totes les activitats, excepte la natació, es fan a les aules o als patis de l’escola.  
 

           L’activitat de natació, que es fa a la piscina de l’Esportiu Rocafort – Floridablanca 41, disposa d’un 
servei de monitors acompanyants que recull els nens directament a les seves aules, els acompanya 
caminant fins a la piscina i els ajuda a canviar-se. Al final de l’activitat els pares han de recollir els nens a la 
piscina per dutxar-los i vestir-los.  

  
Recordeu que si no sou socis de l’AMPA els preus de les activitats s’incrementen un 15% 

 
Les activitats de segona hora poden complementar-se amb biblioteca fins l’hora de l’activitat sumant a 
l’activitat 12€. 
 
Les activitats extraescolars de família nombrosa tenen un descompte del 10%. 
 
Els preus de ticket guarderia són:  
 

 Un tiquet    4,00 € 

 10 tiquets  32,00€       
 
Retards (passats 5 minuts de l’hora de recollida): 1,80€        
 
 

Aquests preus estan subjectes a canvis tot depenent de l’IVA que el ministeri d’Hisenda 
decideixi aplicar a les activitats extraescolars, els preus estan calculats amb el tipus 
impositiu del 21% 
 
Les baixes de les activitats s’han d’avisar abans del dia 25 de cada mes sino el  rebut serà 
carregat sense dret a devolució. 
                                



  

 

OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS    2013-14 
 

 
ANGLÈS 
 

 Fent servir jocs i cançons els més petits es familiaritzaran amb el so i la pronunciació anglesa, i 
podran adquirir un vocabulari bàsic.  
 

GUITARRA 
 

 És una aproximació al coneixement de la guitarra perquè puguin adquirir la tècnica bàsica  que 
permeti aprendre a llegir partitures senzilles i a interpretar-les amb l’instrument.  
 

PIANO 
 

 Activitat dissenyada com una introducció al món del piano, amb una important base teòrica que 
permeti adquirir nocions de solfeig per aprendre  a llegir partitures i interpretar-les. 
 

INICIACIÓ MUSICAL 
 

 Partint de l’atracció natural que senten els nens i les nenes per la música, es treballarà  sobre la 
seva  sensibilitat i el gust musical, intentant que aprenguin a escoltar, apreciar i gaudir amb la música. 
Ampliaran el seu cançoner i coneixeran nous instruments, músiques i ritmes. 

ESCACS 

 

 L’objectiu és iniciar als nens /nenes en el món dels escacs, desenvolupant factors tan importants 
com la capacitat de reflexió i de concentració, la memòria, la creativitat i l’enginy. 
 

INFORMÀTICA 
 

Es treballarà partint d’una vessant molt pràctica amb diferents programes amb els que aprendran a 
escriure, a dibuixar, a presentar dades.. principalment en entorn Windows. 
  

PLÀSTICA 
 

 Desenvolupar la vessant més artística dels nens/nenes, potenciant la creativitat i la imaginació a 
partir d’una base teòrica del color, el volum i la perspectiva, experimentant amb diferents materials i 
tècniques. 
 

TEATRE 
 

 El teatre és una porta oberta al món de la imaginació i l’expressió, tot treballant la memòria, la 
creativitat i el treball en grup; aprendre a viure diferents personatges, fomentant l’expressió corporal i 
verbal. 
 
TEATRE MUSICAL 
 
          T’agradaria ser protagonista d’un musical? Les classes de teatre musical estan dirigides a nens i 
nenes que vulguin desenvolupar les seves aptituds artístiques: interpretació, cant, expressió corporal, 
dansa... 
 
ACOLLIDA 
 

 Aquest servei s’ofereix a les famílies que no poden acompanyar o recollir els seus fills dins l’horari 
lectiu normal. Gaudiran d’un espai lúdic, on els infants trobaran estones de joc lliure, estones de conte, 
racons...  
 

 

 



BIBLIOTECA o LUDOTECA 
 

 Pensant en els alumnes dels cicles mitjà i superior que volen fer consultes a la biblioteca o fer 
alguns treballs, s’ofereix un servei amb monitor al que poden adreçar-se per orientacions en els seus 
treballs, encara que aquest servei està pensat per al treball independent dels alumnes. 
 Per aquells alumnes que prefereixen activitats més lúdiques després de les hores de classe, 
s’ofereix la ludoteca, un espai educatiu de jocs on els nens trobaran tot un seguit de jocs i activitats 
educatives per ocupar el seu temps lliure. 
 

FER ELS DEURES 
 

 Per aquells alumnes que volen aprofitar una estona després de classe per a fer els deures, oferim 
un espai amb un monitor especialitzat que treballarà amb un grup reduït d’alumnes (màxim 10), i els 
ajudarà a fer els deures. El fet de treballar en grup reduït permetrà un seguiment personalitzat de la feina 
de cada nen, amb la intenció de que surtin de l’activitat amb la major part possible dels deures terminats.  
 
 

PSICOMOTRICITAT 
 

 Els alumnes més petits aniran descobrint el seu cos i les seves possibilitats motrius mitjançant el 
desenvolupament d’habilitats i destreses bàsiques, com la coordinació dinàmica, la lateralitat, la respiració 
o l’organització espacial.  
 

INICIACIÓ ESPORTIVA 
 

 Es treballarà l’adquisició de l’esquema corporal mitjançant la percepció del propi cos, millorant les 
habilitats motrius bàsiques, com la lateralitat o els desplaçaments, i desenvolupant les habilitats motrius 
específiques, com l’equilibri dinàmic o  la coordinació oculo-manual.   
 

ESCOLA ESPORTIVA 
 

 Una vegada assolides les habilitats motrius bàsiques, es pot començar amb la introducció general 
dels diferents esports, per tal d’ampliar les experiències motrius i orientar al nen/nena en les diferents 
possibilitat de pràctica esportiva. 
 

BALL MODERN JAZZ: 
  
Introducció al ritme i al ball modern mitjançant la música, el ritme corporal i l’exercici esportiu. 
 
 

RECREACIÓ SOBRE RODES 
 

 Aquesta activitat està  pensada com una introducció a la tècnica dels esports sobre rodes, 
mitjançant la consolidació de les destreses específiques per a la pràctica d’aquests esports. 
 

PATINATGE INICIACIÓ 
 

 Es treballaran les diferents tècniques i habilitats relacionades amb els esports sobre rodes: equilibri, 
desplaçaments en diferents direccions, control del moviment, concentració...  
 

PATINATGE ARTÍSTIC 
 

 Es continuaran treballant les tècniques individuals i les habilitats pròpies del patinatge, avançant en 
aspectes com la coordinació, la realització de figures artístiques...    
 

PATINATGE DE COMPETICIÓ  
 

 Es continuaran treballant les tècniques individuals i les habilitats pròpies del patinatge, amb més 
profunditat i amb participació en competicions amb altres centres. 
 

KARATE 
 

 Es farà un descoberta d’aquest esport individual. Depenent dels nivells i les edats, s’aniran 
presentant les diferents tècniques i normes, treballant les habilitats físiques i psíquiques necessàries. 



 
BÀSQUET 
 

 Un cop introduït aquest esport col·lectiu en anys anteriors, es treballaran de forma sistemàtica els 
seus fonaments bàsics: normes, tàctiques i estratègies, habilitats físiques específiques... introduint-se en el 
món de la competició. Com a recurs educatiu també es potenciaran aspectes com  l’autoestima, l’esforç 
personal, el treball en equip, la responsabilitat i la companyonia. 
 

FUTBOL SALA 
 

 El futbol sala es treballarà de la mateixa manera que el bàsquet, però adaptant-se a les 
característiques específiques d’aquest esport. 
 

NATACIÓ 
 
 Fent servir jocs i diferents activitats aquàtiques els alumnes podran aprendre a nedar o millorar la 
seva tècnica i habilitat. 

1. Per als cursos de P3, P4 i P5 hi haurà un servei de monitors acompanyants, que recollirà els 
nens a l’escola a les 16.15 h i els portarà a la piscina. Els pares els recollirem a la piscina a les 17.30h per 
dutxar-los i canviar-los 

2. Els pares implicats en els cursos P3-P5 haurem d’autoritzar als nostres fills a sortir 15 minuts 
abans de classe per poder arribar a la piscina a temps. 

3. Per fer aquesta activitat els alumnes han de portar: casquet de bany, xancletes, banyador (no 
es pot portar bikini), i barnús. 

 

Activitats per a mares i pares 
 
Futbol i bàsquet 
 

 Tots els pares que vulguin passar una bona estona fent esport i jugant partits de futbol i bàsquet a les pistes 
de  l’escola esteu convocats els dimarts i dijous de 20.30 a 22h. 
 

AERÒBIC  
 

 Aquest curs tenim una cita  per divertir-nos fent aeròbic al gimnàs de l’escola.  

 
BATUKADA  
               

Tots els pares que vulguin passar una bona estona tocant els tambors a ritme de Batukada poden venir a 
l’activitat que te com objectiu poder passar-ho be i acompanyar a tots el nens a la rua de carnaval. 

 
KARATE 
 
           Es farà un descoberta d’aquest esport individual. Depenent dels nivells s’aniran presentant les diferents 
tècniques i normes, treballant les habilitats físiques i psíquiques necessàries. 

 
CHI KUNG 
 
           El  Qigong (chikung)  és una disciplina terapèutica ancestral xinesa, que conjuga suaus i harmònics exercicis 
corporals amb una bona respiració i concentració mental, amb el fi d’incrementar l’energia de l’individu, enfortir i sanar 
el cos, la ment i l’esperit per aconseguir el benestar físic, emocional i mental.  

     
   Professor de chikung (qigong): Frederic 

 Certificat per la chinese health qigong association amb el 2on duan 

 Certificat com a instructor de chikung per l'Institut Qigong de Barcelona 

 3 anys de formació amb mestres nacionals i internacionals en la disciplina del chikung terapèutic 

 Formació continuada en Tallers internacionals de perfeccionament en les principals formes estàtiques i dinàmiques 
de chikung 

 
 
 

 



FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
(CURS 2013-2014)  

 

 
En ....................................................................................................... com a pare/mare de l’alumne 
...............................................................................,que l’any vinent farà el curs de ........................., inscriu al 
seu fill/filla a les següents activitats(poseu una creu en la última columna): 
 
El preu està contemplat amb el 21% d’iva. Qualsevol canvi serà comunicat amb suficient antelació. 
 

ACTIVITAT CURS DIES 
Empresa 

Responsable 
HORARI 

PREU 
€/mes 

 

EDUCACIÓ INFANTIL       

Anglès P3 a P5 dilluns i dimecres Xaranga 

 
 
 

16.30-17.30 

28,00  

Anglès P3 a P5 dimarts i dijous Xaranga 28,00  

Iniciació  musical P3 a P5 dimarts Xaranga 18,00  

Plàstica P3 a P5 divendres Xaranga 18,00  

Teatre P3-P4 dimarts i dijous Xaranga 28,00  

Teatre P5 dilluns i dimecres Xaranga 28,00  

Informàtica Primària dimecres Xaranga  18,00  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA       

Teatre 1r dilluns i dimecres 
Xaranga 

 
16.30-17.30 28,00 

 
 

Teatre musical 2on a 6è dilluns i dimecres 
TEDI 

 
17.30-18.45 

31,00  

43,00 amb 
acollida 

 

Guitarra 1r a 6è dilluns Xaranga 16.30-17.30 22,00  

Piano 1r a 6è dimarts Xaranga 16.30-17.30 22,00  

Fer deures (dies aïllats) 3r a 6è Marqueu els dies Xaranga Dl    dt    dc    dj 
12,00/Preu 

dia 
 

Escacs 1r a 6è Dimecres Dani Leiro 16.30-17.30 18,00  

SERVEI ACOLLIDA       

Matí P3 a 6è tots Xaranga 07.45-09.00 30,00  

Servei tarda P3 a 2n tots Xaranga 16.30-18.00 35,00  

Matí i tarda P3 a 6è tots Xaranga  40,00  

Biblioteca o ludoteca 3r-6è tots Xaranga 16.30-18.00 35,00  

MARES i PARES       

Futbol  Pati Dimarts  20.30-22.00 14,50  

Aeròbic  Gimnàs Dimarts  20.30-22.00 24,00  

Chi Kung Gimnàs Dimecres  20.00-21.00 19,00  

Batukada Iniciació Gimnàs Dimecres  21.00-22.00 16.00  

Bàsquet Pati Dimecres  20.30-22.00 14,50  

Karate Gimnàs Dijous  20.00-21.00 21,00  

Batukada Avançat Gimnàs Dijous  21.00-22.00 16,00  



 

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

(CURS 2013-2014)  
 

En ....................................................................................................... com a pare/mare de l’alumne 
...............................................................................,que l’any vinent farà el curs de ........................, 
inscriu al seu fill/filla a les següents activitats (poseu una creu en la última columna): 
 
El preu està contemplat al 21% d’iva. Qualsevol canvi serà comunicat amb suficient antelació. 

 

Màxim 15 alumnes per grup. Mínim 12. 
 

Les activitats de segona hora poden complementar-se amb guarderia fins l’hora de l’activitat sumant a 
l’activitat 12€ 
 
 

 

ACTIVITAT CURS DIA 
Empresa 

Responsable 
HORARI 

PREU 
€/mes 

 

EDUCACIÓ INFANTIL       

Psicomotricitat P3-P4 
Dimarts i Dijous  E-Sport Viu 16.30–17.30 26,00 

 

Ball per menuts P3-P5 Divendres  E-Sport Viu 16.30-18.00 20,00  

Inic. Esportiva P5 
Dilluns i Dimecres E-Sport Viu 16.30–17.30 26,00 

 

Rec. sobre rodes P5-1er Divendres  E-Sport Viu 16.30-18.00 20,00  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA       

Escola esportiva 1r-2n Dimarts i dijous E-Sport Viu 16.30-17.30 26,00  

Karate amb llicència fede. 1r-3t Dimarts i dijous E-Sport Viu 16.30-17.30 27,00  

Karate amb llicència fede. 4r-6t Dimarts i dijous 

 

17.30-18.30 
27,00  

E-Sport Viu 39 amb 
acollida 

 

Bàsquet benjamí 3r-4t Dimarts i dijous TEDI 16.30-17.30 35,00  

Bàsquet aleví 5è-6è Dimarts i dijous 
 

17.30-18.30 
35,00  

TEDI 47 amb 
acollida 

 

Futbol sala benjamí 3r-4t Dilluns i dimecres E-Sport Viu 16.30-17.30 33,00  

Futbol sala aleví 5è-6è Dilluns i dimecres 

 

17.30-18.30 
33,00  

E-Sport Viu 45 amb 
acollida 

 

Patinatge artístic 2r-6è Divendres  E-Sport Viu 16.30-18.00 21,00  

Patinatge iniciació 2n-6è Divendres E-Sport Viu 16.30-18.00 21,00  

Patinatge  competició 1rt-3r Dimarts i dijous E-Sport Viu 16.30-17.30 26,00  

Patinatge competició 4rt-6è Dimarts i dijous 

 

18.00-19.00 
26,00  

E-Sport Viu 38 amb 
acollida 

 

Ball Modern 1rt-3r Dilluns i dimecres E-Sport Viu 16.30-17.30 27,00  

Ball Modern 4rt-6è Dilluns i dimecres 

 

17.30-18.30 
27,00  

E-Sport Viu 39 amb 
acollida 

 

 

 

  



FULL D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

(CURS 2013-2014)  
 

En ....................................................................................................... com a pare/mare de l’alumne 
...............................................................................,que l’any vinent farà el curs de .........................., 
inscriu al seu fill/filla a les següents activitats 
 
(poseu una creu en la última columna): 
 
 

 

 

Si el vostre fill/a el voleu inscriure a natació, haureu d’omplir aquesta autorització per sortir de 
l’escola.  
 
En/na................................................................................................................com a mare/pare de 
l’alumne............................................................................, del curs................. autoritzo al meu fill/a 
a sortir  de l’escola per anar a la piscina els dies que faci aquesta activitat. 

 
 
Barcelona .......  de ........................... de 2013                Signat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT CURS DIA HORARI PREU €/mes  

 
 

NATACIÓ 
 

P3-P4-P5 Dilluns 16.45-17.30 22.50  

P3-P4-P5 Dimarts 16.45-17.30 22,50  

P3-P4 Dimecres 16.45-17.30 22,50  

P4-P5 Divendres 16.45-17.30 22,50  

3r-4rt Dimarts  13.00-14.00 19,00  

 5é-6é Dijous 13.00-14.00 19,00  

  



 
ACTIVITATS DE CURTA DURADA 

  

 
Màxim 15 alumnes per grup. Mínim 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

Còmic i Manga Dibuix per ordinador     Estampació en roba 

Activitat Com Qui Preu 

Estampació en roba 
2 mesos. 
1,5hores/setmana 

P4-P5 23 
1er-2n 23 
3er-4rt 23 
5è-6è 23 

Còmic i Manga 
2 mesos.  
1,5 hores/setmana 

3er-4rt 22 
5è-6è 22 

Dibuix per ordinador 
2 mesos.  
1,5 hores/setmana 

3er-4rt 22 
5è-6è 22 
5è-6è 22 

Aprenem a 
programar 

1 mes.  
1,5 hores/setmana 

C. Mitjà i Superior 23 



NOTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES 
 

 Teniu en les vostres mans la programació d’activitats extraescolars pel proper curs 13-14 
 
Com ja és habitual a la nostra escola, l’AMPA organitza tot un seguit de serveis i activitats 

lúdiques i educatives, que ajuden a completar la formació dels nens, i també ens ajuden a cobrir 
algunes necessitats de les famílies. 
 

Els que fan natació sortiran a les 16.15 cap a la piscina. 
 
Els horaris de les activitats seran de 16.30 a 17.30 excepte on estigui assenyalat.  

  
Totes les activitats, excepte la natació, es fan a les instal·lacions de l’escola. 
 
L’activitat de natació, que es fa a la piscina de l’Esportiu Rocafort (Floridablanca 41), disposa 

d’un servei de monitors acompanyants que recull els nens directament a les seves aules, els 
acompanya caminant fins a la piscina i els ajuda a canviar-se. Al final de l’activitat els pares han 
de recollir els nens a la piscina per dutxar-los i vestir-los. Durant el mes de setembre us farem 
arribar informació més detallada. Els dies de pluja no hi haurà servei d’acompanyament a piscina, 
tot i que l’activitat es continuarà realitzant. Els pares que ho vulguin, podran recollir els seus fills a 
l’escola a les 16’30 i dur-los a les instal·lacions de la piscina. Els alumnes que no es passin a 
recollir es quedaran a l’escola en el servei d’Acollida de tarda fins les 17’30, hora de finalització de 
l’activitat de piscina. 

 
En algunes activitats hi ha previstos partits o competicions que es juguen o realitzen  el cap 

de setmana, preguem el compromís de les famílies en que els partits o competicions formen part 
de l’activitat. Moltes vegades els nens són part d’un equip i no es pot jugar perquè, tot i participar 
en l’activitat durant la setmana, els caps de setmana no poden. Així no fomentem la 
responsabilitat, la companyonia, l’esforç ni molts valors que dirigeixen aquestes activitats 
extraescolars. 

 
 

Estudieu bé l’oferta d’activitats. Si teniu qualsevol dubte consulteu a  la recepció de l’escola, 
o adreceu-vos a qualsevol membre de l’AMPA. 

 
EN TOTES LES ACTIVITATS (EXCEPTE NATACIÓ i ACOLLIDA) ELS GRUPS SERAN D’UN 
MÍNIM DE 12 I UN MÀXIM DE 15 PARTICIPANTS. Tot i això hi ha algunes activitats en què la ràtio 

queda reduïda per a millorar el servei que s’ofereix, com és el cas de Piano, Guitarra i fer deures. 
 
ELS GRUPS QUE NO COMPLEIXIN AQUESTES CONDICIONS PODRAN SER CANCEL·LATS. 
ELS GRUPS ES CONFECCIONARAN PER RIGORÓS ORDRE DE LLIURAMENT DE 
SOL·LICITUDS  

 
Aquests preus estan subjectes a canvis tot depenent de l’IVA que el ministeri d’Hisenda 
decideixi aplicar a les activitats extraescolars, els preus estan calculats amb el tipus 
impositiu del 21% 
 
Les baixes de les activitats s’han d’avisar abans del dia 25 de cada mes sino el  rebut serà 
carregat sense dret a devolució. 
 


