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EXTRAESCOLARS CURS 2018/19 
PRESENTACIÓ I DADES GENERALS 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
  
Us presentem aquí la proposta d'activitats extraescolars pel curs 2018/19. 
  
Com a novetat, introduïm l’activitat de robòtica pels infants més grans de l’escola amb l’empresa Play Code 
Academy. 
 
A més, mantenim la matrícula d'inscripció de 10 euros per cada activitat i us continuem oferint la possibilitat 
de sol·licitar ajuts a l'Ajuntament de Barcelona per les activitats esportives homologades. Com aquest curs 
passat, les empreses Team, Kiddo i Esportiu Rocafort facturaran les seves activitats, mentre que des de 
l'AMPA es facturaran les acollides i les activitats ofertes per l'empresa Xaranga.  
 
Tot i que l’oferta és molt similar al curs passat, podreu veure alguns petits canvis: hem coordinat de forma 
global horaris d’activitats esportives i no esportives per respondre millor als diferents interessos dels infants i 
per cobrir les necessitats de les famílies quant a conciliació, hem reorganitzat algunes activitats, ajustant les 
edats a qui van dirigides, i hem retocat les activitats que tenien baixa demanda. 
  
Aprofitem per animar mares i pares a unir-se a la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA, entenent que els 
relleus sempre aporten coses positives: encetar nous projectes, revisar el que s’està fent i com s’està fent,... 
sempre hi ha feina per fer i sereu molt benvinguts. 
 
Esperem que sigui del vostre interès! 
   
Comissió d'Extraescolars 
AMPA Escola Diputació 
 
 
Contingut 
 
Hem classificat el document d’Activitats Extraescolars 2018-19 en diferents blocs: 
 

• Presentació i Dades generals 
• Informació sobre els Ajuts per a les Activitats Esportives   (Només a la versió digital) 
• Persones de Contacte 
• Acollida   
• Activitats no esportives de Xaranga (Detall de les activitats només a la versió digital) 
• Activitats no esportives de Kiddo (Detall de les activitats només a la versió digital) 
• Activitats no esportives de Play Code Academy 
• Activitats Esportives de Team (Detall de les activitats només a la versió digital) 
• Natació de l’Esportiu Rocafort (Detall de les activitats només a la versió digital) 
• Activitats per mares i pares (Només a la versió digital) 

 
 
Inici de les activitats 
 
Les activitats extraescolars s'iniciaran a partir de l'1 d'octubre de 2018. 
 
Al setembre, però, ja hi haurà servei d’acollida al matí i, a les tardes, s’oferirà l’activitat de Patis de Setembre 
(veure descripció a l’apartat d’acollida). 
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Calendari i procediment per a realitzar les inscripcions 
 
Hi ha dos períodes d'inscripció: 
 
JUNY 
 
− De dimarts 12-06-18 a divendres 15-06-2018  Inscripcions  
− Dimecres 20-06-18      Publicació de llistes d'admesos i llista d'espera 
− Agost        Cobrament de la matrícula als admesos. 
 
Si no heu fet efectiva matrícula, no podem garantir la reserva de plaça. 
 
SETEMBRE 
 
− De dimecres 12-09-18 a dimarts 18-09-18   Inscripcions 
− Divendres 21-09-18     Publicació de llistes d'admesos i llista d'espera 
− Octubre        Cobrament de la matrícula als admesos. 
 
La prioritat s'estableix per ordre d'inscripció i per als infants que han realitzat l'activitat el curs anterior. 
 
Per a cadascuna de les activitats s'especifica el nombre mínim d'inscrits per a realitzar-la i el nombre màxim 
de places. Si en alguna activitat hi ha una alta demanda no coberta, s'intentarà desdoblar algun grup. 
 
Matrícula 
 
Per inscriure's a cadascuna de les activitats, caldrà abonar una matrícula de 10 €. 
 
Aquesta matrícula es cobrarà mitjançant càrrec bancari en el compte corrent habitual autoritzat a l'AMPA.  
 
En cas que una activitat sigui anul·lada per nombre insuficient d'inscrits o que hi hagi un canvi d’horari que 
provoqui que una família no vulgui o pugui realitzar l’activitat, es retornarà l'import de la matrícula.  
 
Si no es fa efectiva la matrícula no es pot garantir la reserva de plaça. 
 
Baixes de les activitats 
 
Al llarg del curs, les baixes de les activitats s'han de notificar abans de dia 20 del mes anterior, si no, el rebut 
serà carregat, sense dret a devolució. 
 
L'import de la matrícula no serà retornat en cas de baixa. 
 
Preus de les activitats per a no socis de l’AMPA 
 
El preu de la matrícula per cadascuna de les activitats per no socis de l’AMPA és de 15€.  
La quota mensual de l’activitat s’incrementa un 20% respecte el preu de soci. 
 
Alumnes d’altres escoles 
 
Les activitats estan obertes a alumnes d’altres escoles. 
Els alumnes d’altres escoles tindran el mateix preu que els alumnes de l’Escola Diputació socis de l’AMPA, si 
són socis de la seva respectiva AMPA o AFA aportant el justificant de pagament. 
Els alumnes de l’Escola Diputació tindran prioritat en la inscripció. 
 
Reunió d’inici de curs 
 
Està prevista reunió informativa per a les famílies la setmana del 17 de Setembre de 2018.  
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AJUTS PER A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

QUI EL POT DEMANAR? 

Els infants de l’escola que poden optar a la subvenció són els que  l’any 2018 tindran com a mínim 6 anys. (Els infants 
d’educació infantil no poden optar a aquesta subvenció). 

Cada infant té dret a obtenir subvenció per una activitat esportiva extraescolar. 

Per tenir accés a aquest ajut econòmic, cal complir amb els requisits següents: 

• Tota la unitat familiar ha d'estar empadronada i residint a Barcelona 
• L’infant ha d'estar preinscrit en una activitat esportiva extraescolar 
• Els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a dotze mil euros (12.000,00 euros) 

anuals per cada membre que formi part d'aquesta unitat. 

COM ES FA EL TRÀMIT? 

1. Recolliu la sol·licitud a la recepció de l’escola durant la segona quinzena de setembre de 16:30 a 17h  
A la sol·licitud  hi constarà:  el número de referència de l’activitat i el segell de l’entitat que gestiona l’activitat 

Esportiu Rocafort � natació / Team � la resta d’activitats esportives 
 

2. Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, a les oficines d'atenció ciutadana 
de l'Ajuntament de Barcelona. Per estalviar-vos esperes innecessàries és recomanable concertar cita 
prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Original i fotocòpia de la documentació següent: 

• Formulari emplenat de sol·licitud de l'ajut. 
• En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda. 
• Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau. 
• Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya (només en el cas que a la unitat 

familiar hi hagi un membre amb discapacitat). 
• En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es presentin els documents que justifiquin 

els ingressos de cada membre major de 18 anys mitjançant els documents que corresponguin: 

� Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar o l'autorització a favor de l'Institut 
Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l'Agencia Tributaria. 

� Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa. 
� El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor. 
� Justificant actualitzat (de l'entitat bancaria o dels Serveis Socials) del cobrament del PIRMI. 
� En cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran 

de presentar el document acreditatiu (emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si cobren 
subsidi d'atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte 

LA RESOLUCIÓ 

• L'Institut Barcelona Esports comprovarà la documentació. 
• La resolució definitiva sol ser cap al mes de Novembre. 
• En el cas de concedir-se la subvenció, el pagament s'efectuarà, en el compte de l'entitat esportiva (Esportiu Rocafort 

o TEAM). Aquesta entitat acordarà amb cada beneficiari com es realitzarà el pagament de la subvenció, en el ben 
entès que l'infant completarà el curs escolar. 
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PERSONES DE CONTACTE 
 
Per a qualsevol cosa, podeu contactar amb les persones que formem la Comissió d'Extraescolars de l'AMPA 
(extraescolars@ampa-diputacio.com): 
 
Eva Mases 
Anna Casanovas 
Lluís Riudavets 
Iolanda Arnal  
 
Les empreses que realitzen les activitats són les següents: 
 
ACOLLIDA 
 
Xaranga 
xarangascp@gmail.com 
 
ACTIVITATS NO ESPORTIVES 
 
Xaranga 
xarangascp@gmail.com 
 
Kiddo  
info@kiddobarcelona.com 
 
Play Code Academy 
info@playcodeacademy.com 
 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
Team 
escoladiputacio@team-org.com 
 
Esportiu Rocafort (piscina) 
er@esportiurocafort.com 
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ACOLLIDA 

 
 
SERVEIS D'ACOLLIDA DE SETEMBRE A JUNY 
 
Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició 
durant tots els dies lectius: 
 
• un Servei d’Acollida Matinal previ a l’inici de les classes, a partir de les 7:45 hores fins a les 9:00 hores.  

� Per alumnes d’infantil (P3, P4 i P5) s’ofereix a la ludoteca. Durant els mesos de bon temps és al 
pati. 

� Per alumnes de primària (1r,2n, 3r, 4t, 5è i 6è) s’ofereix al gimnàs. Durant els mesos de bon temps 
és també al pati.  
 

•  un Servei d’Acollida de Tarda, de les 16:30 hores fines les 18:00 hores. 
� Per alumnes d’infantil i primer cicle de primària (P3, P4, P5, 1r i 2n) s’ofereix a la ludoteca. 
� Per alumnes de segon i tercer cicle de primària (3r, 4t, 5è i 6è) s’ofereix a les aules. En aquest 

espai, a part del component lúdic, també es facilita que pugin llegir i/o fer deures. Les monitores i 
monitors poder orientar-los puntualment en els seus treballs. 

Aquest servei està pensat per a les famílies que comencen a treballar molt d’hora al matí o surten més tard a 
la tarda i necessiten un espai fix on els infants estiguin atesos. Aquests dos espais els dediquem 
fonamentalment al lleure, amb l'objectiu que els infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès, 
abans i després d'acabar la jornada escolar. 

També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual 
i també per als infants que fan activitats de segona hora a la tarda. 
 
El proveïdor del servei d’acollida és l’empresa Xaranga, i per tant, les monitores i monitors tenen gran 
coneixement dels alumnes ja que se’ls troben en molts altres espais de l’escola: menjador, excursions, tallers, 
etc. 
 
 
Preus dels serveis d'acollida: 
 
Ús esporàdic: 

•  Un tiquet: 5,00 €  
•  Pack 10 tiquets: 36,00 € 

Ús fix abans d’una activitat esportiva de segona hora, de 16:30 a 17:30: 
• 7,00 € al mes per cada dia fixe a la setmana (dilluns, dimarts, dimecres o dijous) 

Abonament mensual: 
• Servei d’Acollida de Matí:      37,00 €  
• Servei d’Acollida de Tarda:      41,00€ 
• Servei d’Acollida de Matí i Tarda:     46,00€ 

El servei d’acollida no té matrícula, només es paga l'import mensual establert en els apartats anteriors.
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SERVEI D'ACOLLIDA DE SETEMPRE 

 
I al Setembre? Patis de tarda de Setembre 

De la mà de Xaranga, durant el mes de setembre convertim els patis de l’escola en un espai de jocs 
tradicionals, on els alumnes podran jugar amb els seus companys als jocs de sempre que ja coneixem i 
molts més que encara queden per descobrir!  Un bon moment per enfortir les seves amistats de cara al 
curs que tenim per endavant! 
 
El servei s’ofereix tots dies lectius del mes de setembre des de les 16:30 hores fins a les 18:00 hores.  
 
 
Preus dels patis de tarda de setembre: 
 

• Abonament al servei de Patis de Tarda de Setembre: 26,00€. 
• També es pot fer ús de les formes de pagament esporàdic del Servei d’Acollida 
• Els nens i nenes que fan ús dels Serveis d’Acollida de Matí, poden acollir-se a la tarifa de Matí i Tarda 

de 46€. 

El servei patis de tarda de setembre no té matrícula, només es paga l'import mensual establert. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE XARANGA 
� Anglès: Let’s Play Together (P3)   

Quina millor manera de tenir un primer contacte amb una llengua estrangera que fer-ho a través del joc? A través de 
diferents activitats com la construcció de jocs, la realització de jigsaw puzzles, card games, memory, etc. Les nenes i 
nens de P3 aprendran les seves primeres paraules en anglès i s’acostumaran a entendre frases senzilles en un ambient 
lúdic i participatiu. 

� Anglès: StoryTellers (P4-P5)   

Els contes són una finestra al món de la imaginació i a partir d’ara també ho seran a l’aprenentatge de l’anglès. Al llarg 
de les diferents sessions, treballarem diferents contes en anglès que permetran als nens i nenes ampliar el seu 
vocabulari, començar a fer frases senzilles i acostumar-se a l’entonació de l’idioma. 

� Plàstica (P3-P4) 

A través de diferents manualitats, treballarem l’esperit crític i creatiu dels alumnes de P3 i P4. Volem aprofitar per 
treballar diferents tècniques, des de la pintura fins al treball amb diferents materials que potenciaran la creativitat i la 
voluntat d’expressar-se a través d’un llenguatge diferent: l’artístic. El dia a dia es basarà en el treball de les diferents 
tècniques, sempre lligades al calendari del curs, destacant els moments més importants com poden ser la Castanyada, 
el Nadal, el Carnestoltes, etc. 

� Iniciació Musical (P4, P5) 

La música ens permet regular els nostres sentiments i gestionar les emocions. A través de la iniciació musical 
treballarem cançons tradicionals i actuals, danses, ritmes, diferents estils musicals, la construcció de petits instruments 
per poder tenir un primer contacte amb el món de la música. Al llarg del curs es preveuen una sèrie de sessions 
dedicades a conèixer el món de l’esbart, el Cant Coral i un primer tastet d’un instrument concret. 

� Guitarra (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è) 

Tocar els primers acords, aprendre a llegir tabulatures, aprendre diferents ritmes, cantar les primeres cançons. A través 
de l’aprenentatge en grup reduït, ens iniciarem en aquest instrument o, si ja tenim una petita base, aprofundirem en el 
seu coneixement i fer els primers passos per tocar les nostres cançons preferides, fent petits solos, duets o el treball amb 
3 o més guitarres simultànies. 

� Piano (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è) 

Aprendre a tocar les primeres cançons amb piano, llegir partitures, la postura corporal... Tocar un instrument és difícil 
però no impossible, pas a pas i posant unes bones bases i fent els primers passos amb el piano, sempre en grup reduït 
per poder aprofitar molt més les sessions. 

� Teatre Petits (P4, P5) 

El teatre és una eina per als infants per aprendre a controlar les seves emocions, conèixer les dels seus companys i 
poder treballar l’empatia. Amb classes participatives basades, en jocs, contes moguts, etc. adquirirem les primeres 
nocions de tècniques interpretatives, treballarem la memorització, el control i expressió de les emocions, millorar les 
habilitats socials... 

� Teatre Mitjans (1r, 2n, 3r) 

Pels alumnes de 1r a 3r volem aprofundir en aquest art que és el teatre i treballar-lo des de totes les perspectives i 
vessants: des dels monòlegs fins al clown i el mim, a part, amb la possibilitat d’elaborar els nostres propis guions i crear 
les nostres obres 

� Teatre Grans (4t, 5è, 6è) 

Pels alumnes de 4rt a 6è donen un altre cop de volta a la concepció que tenim del teatre, ampliant els gèneres que hi 
podem trobar i aprofundint en aspectes com el decorat, el control de l’espai i el moviment, la gestualització, la 
vocalització, l’expressió corporal i l’elaboració de les pròpies històries i l’evolució dels personatges al llarg de l’obra. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS QUE OFEREIX XARANGA 
 
En/Na ....................................................................................................... com a pare/mare/tutor-a de l’alumne 
....................................................................................................,  que l’any 2018/19 farà el curs de ........................., inscriu 
al seu fill/filla a les següents activitats  
 

Sóc soci de l’AMPA?   SI    NO 

Activitat Curs Dies Horari Durada Places Preu/Mes Matrícula Apunta'm

Acollida Matí P3 a 6è
DLL-DM-

DX-DJ-DV
7:45 a 9:00 Set'18-Jun'19 - 37 € -

Acollida Tarda P3 a 6è
DLL-DM-

DX-DJ-DV
16:30 a 18:00 Set'18-Jun'19 - 41 € -

Acollida Matí i Tarda P3 a 6è
DLL-DM-

DX-DJ-DV

7:45-9:00 i 

16:30-18:00
Set'18-Jun'19 46 €

Tardes de Pati de Setembre P3 a 6è
DLL-DM-

DX-DJ-DV
16:30 a 18:00 Setembre'18 - 28 € -

DLL 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 - 7 € -

DM 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 - 7 € -

DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 - 7 € -

DJ 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 - 7 € -

Anglès: Let’s Play Together P3 DLL-DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Anglès: StoryTellers Grup 1 P4-P5 DLL-DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Anglès: StoryTellers Grup 2 P4-P5 DM-DJ 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

P
là

st
ic

a

Plàstica P3-P4 DM-DJ 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Teatre 1 P4-P5 DLL-DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Teatre 2 1r a 3r DM-DJ 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Teatre 3 4t a 6è DLL-DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 9-15 27 € 10 €

Iniciació Musical P4-P5 DM-DJ 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 8-12 27 € 10 €

Guitarra 1r a 6è DLL 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 6-8 21 € 10 €

Piano 1r a 6è DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 6-8 21 € 10 €

T
e

a
tr

e
M

ú
si

ca
A

co
lli

d
a

Acollida Tarda (prèvia a 

activitat de segona hora)
P3 a 6è

Id
io

m
e

s

 
 
 
Signant aquest full d’inscripció autoritzo a AMPA Escola Diputació / Xaranga a: 

- carregar rebut mensual per la/es activitat/s extraescolar/s de Xaranga i acollides contractada/es al compte de cobrament 
habitual. 

- cobrar l’import corresponent a la matrícula de les activitats a les quals apuntem el nostre fill/a (10€ pels socis i 15€ pels no 
socis) al compte de cobrament habitual. 

- Autoritzo la participació del meu fill/a a les activitats a les quals l’he inscrit, i declaro que no pateix cap malaltia o lesió que 
l’impedeixi la realització d’aquestes. Així mateix autoritzo al responsable de l’activitat a prendre les decisions mèdiques que 
fossin necessàries en cas de no poder localitzar els pares/tutors en una situació d’urgència. 

- Autoritzo la captació d’imatges del meu fill/a durant les activitats i que aquestes s’enviïn per correu electrònic a les famílies 
dels infants participants i la seva publicació al web de l’escola i de l’AMPA. 

- L’import corresponent a les activitats marcades es cobrarà mitjançant domiciliació bancària. Cas que sigui retornat, es 
cobraran les despeses bancàries d’aquest retorn. Les altes i baixes hauran de ser comunicades abans del dia 20 de cada mes 
a Xaranga, si no es comuniquen abans d’aquest dia, s’efectuarà el càrrec i no serà possible la devolució de l’import. 
L’impagament de les quotes implica la pèrdua immediata del dret de participació en les activitats. 

- El preu de les activitats s’incrementarà un 20% per a no socis de l’AMPA. 
 
 
Barcelona, __ de ______________ de 2018      Signat: 
 
 

Signatura pare/mare/tutor-a  
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ACTIVITATS NO ESPORTIVES DE KIDDO 
 
 

 

Little Artists (grup 1r-2n i grup 3r-4t) 
 
A través de manualitats els infants es veuen immersos en una activitat 100% en anglès amb un professor 
nadiu. D’aquesta manera, l’anglès esdevé la llengua vehicular de l’activitat sense que ni gairebé se n’adonin. 
 
En aquesta activitat, el nombre mínim d'inscrits és de 4 i el màxim, de 8. S’obrirà un grup per cada nivell els 
dilluns i un grup per cada nivell els dimarts.  
 
 
Fun with English (grup 5è-6è) 
 
És una activitat on organitzen jocs, debats, presentacions... i els infants aprenen sobretot l'aspecte oral de la 
llengua. 
 
El grup-classe tria un projecte sobre el que gira el curs.  
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FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS 

ESCOLA DIPUTACIÓ CURS 2018-19 

Nom i cognoms del participant:……………………………………………………………...  
Adreça……………………………………………………………………….………………… 
Població…………………………...………….CP………..Telèfon………………………….  
Data naixement:………………………..………………CURS……………………………... 
E-mail……………………………..................................................................................... 

Sóc soci de l’AMPA?   SI    NO 
 
Marqueu amb una X l’activitat a la qual us voleu inscriure: 

Activitat Curs Dies Horari Durada Places Preu/Mes Matrícula Apunta'm

DLL 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 4-8 27,00 € 10 €

DM 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 4-8 27,00 € 10 €

DLL 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 4-8 27,00 € 10 €

DM 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 4-8 27,00 € 10 €

DLL 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 5-8 25,00 € 10 €

DM 16:30-17:30 Oct'18-Jun'19 5-8 25,00 € 10 €
Fun with English

Little artists

Little artists

1r-2n

3r-4t

5è-6è

 
*A les famílies que inscriguin 2 o més fills  se’ls aplicarà un 5% de descompte per fill inscrit. 
Indiqueu si heu inscrit un altre germà en l'extraescolar d’anglès que kiDDo ofereix a l’escola   

SI             NO 
  

Nom del germà i curs  .…………………………………………………………………… 

 
DADES BANCÀRIES  Nom i cognoms del titular…………………………………………………………………………..… 
 
IBAN ENTITAT OFICINA         D.C. NR.COMPTE 

 
 
AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR 
En/Na………………………………………………….....................................................amb DNI núm …………………………….. 
autoritza al seu fill/a a assistir a les activitats extraescolars del curs 2018-19 en les condicions establertes i certifica amb la seva 
signatura l’autenticitat de totes les dades que apareixen en aquest document. De Conformitat amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran en un fitxer del qual 
es titular kiDDo amb la finalitat d’enviar i tramitar la documentació de les activitats extraescolars del curs 2018-19. Les seves dades no 
seran cedides a cap altra entitat. També l’informem que podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació cancel·lació  o 
oposició en els termes establerts en la legislació vigent de protecció de dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça: Av. Frederic Rahola 
22, 08032 Barcelona. 
Autoritzo que kiDDo faciliti a l’AMPA de l’Escola Diputació les dades bancàries per al cobrament de la matrícula corresponent. 
També autoritzo a l’AMPA a cobrar l’import corresponent a la matrícula de les activitats a les quals apuntem el nostre fill/a (10€ pels 
socis i 15€ pels no socis). 
 

 Autoritzo la publicació d'imatges en el web de l'escola i de l'AMPA. 
 
Signatura del pare, mare o tutor: 
 
 
 
Faig extensiva aquesta autorització a la següent: 
 

Mostro la meva conformitat per poder realitzar i utilitzar material gràfic de les activitats en que participa el meu fill/a per part de 

l’entitat:  SI   NO  

 
INFORMACIÓ DE QUOTES 

 
Les quotes estan prorratejades entre tots els mesos i per això tots els mesos es paga el mateix import amb independència dels dies 
hàbils de cada mes. 
Les altes o les baixes s’han de comunicar a Kiddo abans del dia 20 del mes anterior. 
El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. El rebut es girarà el 2 de cada mes. Cas que sigui retornat, es cobraran les 
despeses bancaries d’aquest retorn. 
El preu de les activitats s’incrementarà un 20% per a no socis de l’AMPA. 

 
Tel. 647.95.00.16 e-mail: info@kiddobarcelona.com www.kiddobarcelona.com

              
 

        



 
 
ACTIVITATS NO ESPORTIVES DE PLAYCODE ACADEMY 
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ROBÒTICA EDUCATIVA (grup 3er-4art i grup 5è-6è) 
 
A través del joc i del plantejament de reptes, s’introdueix els infants al món de la robòtica educativa, 
programació, disseny i impressió 3D i drons. El paper dels professors serà el de facilitadors per al 
desenvolupament en els infants de capacitats relacionades amb la tecnologia, potenciant a més la seva 
creativitat, esperit emprenedor, capacitat de raonament i el treball en equip. 
 
 
IMPORTANT: La inscripció efectiva a aquesta activitat es farà al setembre, on-line, però aquest full 
serveix per fer la reserva de plaça prèvia. 
 
 
En/Na ....................................................................................................... com a pare/mare/tutor-a de l’alumne 
....................................................................................................,  que l’any 2018/19 farà el curs de ........................., inscriu 
al seu fill/filla a les següents activitats  
 

Sóc soci de l’AMPA?   SI    NO 
 
 
Marqueu amb una X l’activitat a la qual us voleu inscriure: 

 
Activitat Curs Dies Horari Durada Places Preu/Mes Matrícula Apunta'm 
Robòtica 3er i 4art DX 17:30 a 18:30 Oct'18-Jun'19 10-15 20 € 10 €   
Robòtica 5è i 6è DX 16:30 a 17:30 Oct'18-Jun'19 10-15 20 € 10 €   

 
 
 
DADES BANCÀRIES  Nom i cognoms del titular…………………………………………………………………………..… 
 
IBAN ENTITAT OFICINA         D.C. NR.COMPTE 
 
 
 
 
 
 
Signant aquest full d’inscripció: 

- Autoritzo la participació del meu fill/a a les activitats a les quals l’he inscrit, i declaro que no pateix cap malaltia o lesió que 
l’impedeixi la realització d’aquestes. Així mateix autoritzo al responsable de l’activitat a prendre les decisions mèdiques que 
fossin necessàries en cas de no poder localitzar els pares/tutors en una situació d’urgència. 

- Autoritzo la captació d’imatges del meu fill/a durant les activitats i que aquestes s’enviïn per correu electrònic a les famílies 
dels infants participants i la seva publicació al web de l’escola i de l’AMPA. 

- Cobrar l’import corresponent a la matrícula de les activitats a les quals apuntem el nostre fill/a (10€ pels socis i 15€ pels no 
socis) un cop formalitzada la inscripció efectiva del Setembre. 

- El preu de les activitats s’incrementarà un 20% per a no socis de l’AMPA. 
 
 
 
 
 
Barcelona, __ de ______________ de 2018      Signat: 
 
 

 
 
 
Signatura pare/mare/tutor-a  

 
 

              
 

        



	  

Activitats	  extraescolars	  esportives	  2018-‐2019	  
	  
Activitats	  per	  alumnes	  d’educació	  infantil:	  

	  

Expressió	  corporal	  (P3)	  

Amb	   aquesta	   activitat	   treballem	   aspectes	   com	   la	   comunicació	   gestual,	   l’expressió	  

emocional	  i	  el	  desenvolupament	  psicomotor	  amb	  els	  infants	  més	  petits	  del	  centre.	  Per	  

fer-‐ho	  plantegem	  sessions	  en	  les	  quals	  treballem	  a	  partir	  de	  la	  representació	  simbòlica	  

i	  imaginativa,	  la	  imitació	  i	  la	  demostració.	  A	  més,	  també	  introduïm	  la	  música	  i	  el	  ritme	  

com	   a	   eines	   de	   treball	   del	   moviment	   i	   de	   la	   relació	   amb	   l’espai,	   els	   objectes	   i	   els	  

companys.	  	  

	  	  

Multiesport	  (P4	  i	  P5)	  

Durant	  el	  curs	  escolar	  treballem	  esports	  d’equip	  com	  el	  futbol,	  el	  bàsquet,	  el	  voleibol,	  

l’handbol	   o	   l’hoquei	   per	   blocs	   d’aproximadament	   2	   mesos.	   En	   cadascun	   d’aquests	  

blocs	  s’introdueixen	  els	  esports	  de	   forma	  progressiva,	  des	  dels	  aspectes	  més	  simples	  

fins	  als	  més	  complexos.	  Sempre	  tenint	  en	  compte	  les	  capacitats	  dels	  infants	  als	  quals	  

va	   dirigida	   l’activitat.	   Amb	   aquest	   plantejament	   pretenem	   que	   els	   alumnes	  

desenvolupin	  diferents	  habilitats	  esportives	  i	  que	  coneguin	  la	  major	  varietat	  d’esports	  

possibles.	  	  	  

	  

Iniciació	  esportiva	  (P4	  i	  P5)	  

En	  aquesta	  activitat	  iniciem	  als	  infants	  en	  els	  esports	  més	  populars	  d’una	  forma	  lúdica.	  

A	  partir	  del	  joc	  treballem	  habilitats	  físiques	  i	  gests	  tècnics	  relacionats	  amb	  esports	  de	  

llançament,	   de	   control	   de	   mòbils	   i	   d’implement.	   El	   propòsit	   de	   l’activitat	   és	   que	  

mitjançant	   el	   joc	   els	   infants	   descobreixin	   les	   característiques	   de	   diferents	   esports,	  

coneixent	  part	  dels	  seus	  reglaments,	  els	  moviments	  i	  els	  aspectes	  tàctics	  més	  simples.	  	  

	  

	  



	  

Ball	  per	  menuts	  (P3	  a	  P5)	  

En	   l’activitat	   de	   ball	   per	  menuts	   procurem	   treballar	   totes	   les	   habilitats	   psicomotrius	  

pròpies	  d’aquesta	  etapa	  educativa	  sempre	  mantenint	  la	  relació	  amb	  la	  música	  i	  tots	  els	  

aspectes	  escènics	   i	  artístics	  de	   la	  dansa.	  Al	   llarg	  del	  curs	   incidim	  en	   la	  consciència	  de	  

l’esquema	   corporal	   per	   part	   dels	   infants	   per	   tal	   que	   aquests	   coneguin	   el	   seu	   cos	   i	  

sàpiguen	  moure’l	  de	  forma	  natural	  i	  precisa.	  També	  treballem	  la	  coordinació	  motriu	  en	  

les	   seqüències	   de	   passos	   que	   presentem	  mitjançant	   coreografies	   i	   activitats	  motrius	  

memorístiques.	  Paral·∙lelament	  un	  altre	  punt	  que	  tenim	  molt	  en	  compte	  és	  el	  treball	  de	  

les	  nocions	  espai-‐temporals	  en	  relació	  al	   ritme	  musical.	  A	  partir	  del	   treball	  d’aquests	  

aspectes	  creem	  balls	  de	  generes	  diferents	  i	  de	  dificultat	  progressiva	  que	  permeten	  als	  

infants	  consolidar	  els	  seus	  aprenentatges	  i	  adquirir-‐ne	  de	  nous.	  

	  

Recreació	  sobre	  rodes	  (P5	  i	  1r)	  

Entenem	   la	   recreació	   sobre	   rodes	   com	   una	   activitat	   en	   la	   qual	   els	   infants	   han	  

d’aprendre	   a	   patinar	   d’una	   forma	   divertida	   i	   lúdica.	   A	   més,	   tenint	   en	   compte	   que	  

l’activitat	  va	  adreçada	  a	  alumnes	  de	  P5	  a	  1r	  el	  plantejament	  de	  la	  mateixa	  es	  basa	  en	  el	  

joc	   i	   en	   dinàmiques	   que	   permeten	   posar	   en	   pràctica	   les	   tècniques	   bàsiques	   i	  

garanteixen	  certa	  espontaneïtat	  a	  fi	  de	  permetre	  que	  cada	  alumne	  patini	  al	  seu	  ritme	  i	  

de	  la	  forma	  en	  que	  es	  trobi	  més	  còmode.	  	  

	  

Activitats	  per	  alumnes	  d’educació	  primària	  

	  

Iniciació	  al	  bàsquet	  (1r	  i	  2n)	  
En	  la	  iniciació	  al	  bàsquet	  introduïm	  	  els	  fonaments	  d’aquest	  esport	  com	  el	  bot,	  la	  passada	  o	  el	  

tir	  a	  cistella,	   sempre	  de	   forma	   lúdica	   i	  amb	  una	  dificultat	  que	  augmenta	  progressivament	  en	  

funció	  del	  desenvolupament	  dels	  infants.	  	  En	  aquest	  esport	  som	  conscients	  que	  el	  factor	  força	  

té	   una	   importància	  molt	   gran	   ja	   que	  determina	  qui	   arriba	   a	   cistella	   i	   qui	   no.	   Per	   tal	   que	   els	  

infants	   que	   no	   arribin	   a	   cistella	   segueixin	   motivats	   adaptem	   la	   pilota,	   el	   reglament	   i	   les	  

condicions	  del	  joc	  en	  general	  per	  a	  que	  tothom	  pugui	  participar	  per	  igual	  independentment	  de	  

les	   seves	   condicions	   físiques.	   Per	   altra	   banda	   treballem	   la	   tàctica	   més	   bàsica	   com	  



	  

l’aprofitament	  de	  l’espai	  per	  desmarcar-‐se	  i	  la	  defensa	  individual,	  per	  fer	  aquest	  aprenentatge	  

més	  significatiu	  relacionem	  la	  tàctica	  del	  bàsquet	  amb	  altres	  esports	  col·∙lectius.	  

	  

Iniciació	  al	  futbol	  (1r	  i	  2n)	  
En	   la	   iniciació	  al	   futbol	   treballem	  aspectes	  bàsics	  com	  el	  control	  de	   la	  pilota,	   la	  conducció,	   la	  

passada	   o	   el	   xut	   d’una	   forma	   lúdica	   i	   amb	  una	   dificultat	   que	   augmenta	   progressivament	   en	  

funció	   del	   desenvolupament	   dels	   infants.	   Per	   altra	   banda	   som	   conscients	   que	   els	   esquemes	  

tàctics	  d’atac	  i	  defensa	  són	  conceptes	  molt	  abstractes	  per	  als	  infants.	  Per	  treballar-‐ho	  adaptem	  

els	   jocs	   que	   més	   agraden	   als	   alumnes,	   comparem	   situacions	   de	   la	   seva	   realitat	   i	   d’altres	  

esports	   col·∙lectius	   i	   les	   orientem	   cap	   a	   l’objectiu	   que	   volem	   assolir.	   D’aquesta	   forma	  

aconseguim	  que	  els	   infants	  associïn	  els	  nous	  conceptes	  que	   introduïm	  a	  situacions	  que	   ja	  els	  

són	  conegudes.	  

	  

Esports	  alternatius	  (1r	  a	  4rt)	  
Al	   llarg	   del	   curs	   i	   per	   blocs	   de	   2	   mesos	   aproximadament	   treballem	   esports	   com	   l’hoquei,	  

l’handbol,	   el	   voleibol,	   l’últimate	   i	   el	   beisbol	   adaptat.	   Degut	   a	   les	   característiques	   tant	   de	  

l’activitat	   com	   dels	   infants	   que	   hi	   participen,	   tots	   aquests	   esports	   es	   treballen	   intentant	  

aprofundir	   al	  màxim	   en	   el	   coneixement	   del	   reglament,	   la	   tècnica	   i	   la	   tàctica.	   El	   propòsit	   de	  

l’activitat	  es	  donar	  a	  conèixer	  disciplines	  esportives	  alternatives,	  i	  amb	  elles	  les	  habilitats	  que	  

es	  requereixen	  per	  a	  la	  seva	  pràctica.	  	  

	  

Iniciació	  al	  patinatge	  artístic	  (2n	  a	  6è)	  
Una	  iniciació	  sempre	  té	  la	  intenció	  de	  posar	  a	  l’abast	  dels	  infants	  els	  coneixements	  bàsics	  de	  la	  

disciplina	  que	  tracta.	  En	  el	  cas	  de	  la	  iniciació	  al	  patinatge	  artístic	  introduïm	  els	  aspectes	  tècnics	  

més	   senzills	   d’aquest	   esport	   com	   és	   el	   simple	   fet	   de	   desplaçar-‐se	   i	   mantenir	   l’equilibri,	  

dominar	  els	  canvis	  de	  direcció,	  de	  sentit	   i	   la	   frenada.	  A	  partir	  d’aquestes	  bases	  comencem	  a	  

treballar	   altres	   aspectes	   tècnics	   com	   les	   figures,	   els	   girs	   o	   els	   salts.	   No	   obstant	   tots	   els	  

continguts	   es	   plantegen	   tenint	   en	   compte	   el	   ritme	  d’aprenentatge	   dels	   infants	   i	   per	   tant	   es	  

proposen	   activitats	   divertides	   mitjançant	   les	   quals	   treballar	   la	   tècnica	   sempre	   amb	   una	  

dificultat	  progressiva.	  	  

	  

	  



	  

Bàsquet	  pre-‐benjamí	  i	  benjamí	  (3r	  i	  4rt)	  
Donat	  que	  en	  aquesta	  activitat	  s’incorpora	  la	  competició	  regular	  del	  Consell	  de	  l’Esport	  Escolar	  

de	   Barcelona	   (CEEB).	   Aprofundim	   en	   els	   continguts	   tècnics	   i	   tàctics	   de	   l’esport	   per	   a	   que	  

millorin	  individualment	  i	  també	  com	  a	  equip.	  Les	  tècniques	  que	  es	  treballen	  amb	  més	  èmfasi	  

són	  les	  entrades	  per	  dreta	  i	  esquerra,	  el	  tir	  a	  cistella	  a	  un	  temps	  i	  dos	  temps	  i	  el	  domini	  del	  bot.	  

Pel	   que	   fa	   a	   la	   tàctica	   insistim	  molt	   en	  en	  el	   posicionament	  defensiu	   i	   ofensiu	  en	  el	   camp,	   i	  

també	  en	  l’execució	  de	  situacions	  de	  transició,	  contraatacs,	  serveis	  de	  banda,	  serveis	  de	  fons,	  

tirs	  lliures,	  etc.	  

	  

Bàsquet	  pre-‐aleví	  i	  aleví	  (5è	  i	  6è)	  
Amb	   aquest	   grup	   comencem	   a	   treballar	   tècniques	   més	   avançades	   com	   l’entrada	   a	   cistella	  

passada,	  el	   tir	  amb	  desequilibri,	  el	  bot	  amb	  canvis	  de	  ma	  complexos,	  etc.	  Per	  altra	  banda	  en	  

l’aspecte	   tàctic	   el	   joc	   ofensiu	   comença	   a	   basar-‐se	   en	   el	   “passar,	   tallar	   i	   reemplaçar”	   	   i	   en	  

l’aprofitament	   de	   totes	   les	   posicions	   del	   camp	   d’atac.	   En	   defensa	   sobretot	   treballem	   els	  

sistemes	  d’ajuda	  i	  els	  intercanvis	  defensius.	  

	  

Futbol	  benjamí	  (3r	  i	  4rt)	  
Pel	  que	   fa	  a	   l’entrenament	  s’aprofundeix	  considerablement	  en	   la	   tècnica	  dels	   fonaments	  del	  

futbol	  i	  es	  comença	  a	  treballar	  de	  forma	  àmplia	  els	  esquemes	  de	  joc	  que	  es	  plantegen	  durant	  

un	   partit.	   Tot	   això	   és	   degut	   a	   que	   en	   aquestes	   edats	   els	   infants	   ja	   han	   desenvolupat	   les	  

habilitats	   físiques	   bàsiques	   i	   són	   capaços	   d’entendre	   problemàtiques	   i	   situacions	   abstractes	  

que	  els	  planteja	   la	  competició.	  Per	  a	  aquest	  grup	  els	  sistemes	  de	   joc	  que	  es	  plantegen	  estan	  

molt	  condicionats	  pel	  seu	  domini	  tècnic	  i	  són	  força	  bàsics.	  

	  

Futbol	  aleví	  (5è	  i	  6è)	  
Aquest	  grup	  també	  participa	  en	  les	  lligues	  regulars	  del	  CEEB	  i	  per	  tant	  durant	  els	  entrenament	  

aprofundeix	  en	  els	  aspectes	  tècnics	  individuals	  i	  en	  la	  tàctica	  col·∙lectiva	  per	  tal	  poder	  competir	  

contra	   altres	   escoles.	   Els	   alevins	   a	   diferencia	   de	   les	   categories	   anteriors	   ja	   comencen	   a	  

introduir	  jugades	  prèviament	  entrenades	  i	  practiquen	  més	  d’un	  sistema	  de	  joc	  per	  tal	  de	  poder	  

adaptar-‐se	  a	  les	  situacions	  competitives	  que	  se’ls	  plantegi.	  

	  

	  



	  

Patinatge	  competició	  (1r	  a	  3r	  i	  4rt	  a	  6è)	  
El	   patinatge	   artístic	   és	   un	   esport	   en	   el	   que	   els	   infants	   hauran	   de	   dominar	   l’alternança	  

d’equilibri-‐desequilibri	  a	  l’hora	  de	  desplaçar-‐se	  ja	  sigui	  frontalment	  o	  d’esquenes,	  controlar	  els	  

canvis	  de	   velocitat,	   sent	   capaços	  de	   frenar	  de	   forma	  brusca	  o	  de	   forma	  progressiva.	  Amb	  el	  

domini	  d’aquestes	  habilitats	  bàsiques	  s’introduiran	  moviments,	  figures,	  girs	  i	  salts	  senzills	  que	  

alteraran	   el	   centre	   de	   gravetat	   del	   cos	   i	   que	   per	   tant	   requeriran	   un	   bon	   equilibri.	   A	   partir	  

d’aquí	   es	   començaran	   a	   treballar	   tècniques	   de	   major	   dificultat	   com	   els	   salts	   d’una	   volta,	  

piruetes	  d’un	  sol	  peu	  i	  figures	  cada	  cop	  més	  complexes.	  A	  banda	  de	  tots	  els	  continguts	  tècnics	  

específics	  també	  treballarem	  l’escolta	  musical	  i	  la	  coordinació	  amb	  el	  ritme	  amb	  l’objectiu	  que	  

tots	   els	   infants	   siguin	   capaços	   de	   realitzar	   llargues	   seqüències	   de	   moviments	   de	   forma	  

coreografiada.	  Per	  aconseguir-‐ho,	  al	   llarg	  del	  curs	  es	  faran	  dinàmiques	  de	  tot	  tipus,	   lúdiques,	  

de	  tecnificació	  individual	  i	  grupal,	  exercicis	  específics	  en	  grups,	  etc.	  

	  

Karate	  (1r	  a	  3r	  i	  4rt	  a	  6è)	  
El	   karate	   és	   un	   art	  marcial	   que	  prové	  del	   Japó	   i	   en	   el	   qual	   estan	  permesos	   tant	   els	   cops	  de	  

puny,	  les	  puntades	  de	  peu,	  els	  cops	  de	  colze,	  de	  genoll	  i	  amb	  la	  ma	  oberta.	  En	  aquest	  sentit	  el	  

karate	  es	  caracteritza	  per	  ser	  un	  esport	  de	  contacte	  en	  el	  qual	  es	  treballa	  amb	  tot	  el	  cos,	  sent	  

necessari	   coordinar	   la	   força	   d’extremitats,	   abdomen	   i	   esquena,	   la	   respiració,	   l’equilibri	   i	   el	  

coneixement	  postural.	  	  

	  

Escacs	  (1r	  a	  6è)	  
Els	  escacs	  són	  un	  joc	  d’estratègia	  practicat	  per	  dues	  persones	  en	  el	  qual	  mitjançant	  un	  taulell,	  

16	  peces	  per	   jugador	   i	  una	  normativa	  molt	  concreta	  de	  moviments	  cadascú	  planteja	  els	  seus	  

atacs,	  defenses,	  obertures,	  etc.	  amb	  la	  finalitat	  de	  vèncer	  a	  l’oponent.	  	  

	  

	  

Ball	  modern	  (1r	  a	  3r	  i	  4rt	  a	  6è)	  
El	  ball	  modern	  per	  alumnes	  de	  1r	  a	  3r	  de	  primària	  és	  una	  activitat	  en	  la	  qual	  els	  infants	  passen	  

a	   dominar	   certs	   aspectes	   psicomotrius	   com	   el	   coneixement	   de	   l’esquema	   corporal,	   la	  

coordinació	   motriu	   i	   la	   percepció	   espai-‐temporal	   i	   comencen	   a	   realitzar	   seqüències	   de	  

moviments	  que	  demanden	  altres	  habilitats	  físiques	  com	  la	  força,	  la	  velocitat	  i	  l’equilibri	  per	  tal	  

de	   seguir	   ritmes	   musicals	   més	   ràpids	   i	   complexos.	   Al	   llarg	   de	   l’any	   es	   treballen	   diferents	  

coreografies	   a	   partir	   de	   gèneres	  musicals	   diversos	   per	   tal	   que	   els	   infants	   siguin	   capaços	   de	  



	  

crear	   una	   coreografia	   pròpia	   en	   la	   qual	   la	   monitora	   és	   la	   guia	   i	   dirigeix	   constantment	   les	  

aportacions	  dels	  alumnes.	  

	  

Gimnàstica	  rítmica	  (1r	  a	  3r	  i	  4rt	  a	  6è)	  
Aquesta	   activitat	   és	   una	   disciplina	   gimnàstica	   en	   la	   qual	   els	   infants	   aprenen	   a	   manipular	  

diferents	  aparells	  com	  les	  cintes,	  les	  masses,	  els	  cèrcols,	  les	  pilotes	  i	  les	  cordes	  amb	  l’objectiu	  

d’incorporar-‐los	   en	   seqüències	   de	  moviments	   estètiques	   i	   vinculades	   a	   un	   suport	  musical.	   A	  

banda	  del	  treball	  tècnic	  amb	  els	  aparells,	  els	  infants	  també	  aprenen	  a	  dominar	  els	  moviments	  

del	   seu	   cos	   al	   mateix	   temps	   que	   milloren	   notablement	   la	   seva	   flexibilitat.	   A	   mesura	   que	  

avancen	  en	  aquests	  aspectes	  comencen	  a	  crear	  coreografies	  en	  les	  que	  integren	  tot	  allò	  après.	  	  

	  

Informació	  addicional	  
	  

Equipacions:	  Aquells	   infants	  que	  necessitin	  equipacions	  esportives	  hauran	  de	   sol·∙licitar-‐les	  al	  

coordinador	  de	  l’Escola.	  En	  aquest	  cas	  les	  famílies	  hauran	  de	  completar	  un	  full	  específic	  en	  el	  

que	  autoritzaran	  a	  TEAM	  a	  fer	  la	  comanda	  de	  l’equipació	  i	  el	  cobrament	  de	  la	  mateixa.	  

	  

Per	   poder	   realitzar	   les	   activitats	   totes	   les	   activitats	   hauran	   de	   comptar	   amb	   un	  mínim	   de	   7	  

participants.	   En	   el	   cas	   de	   les	   activitats	   de	   bàsquet	   i	   futbol	   tant	   benjamí	   com	   aleví	   seran	  

necessaris	  10	  participants	  com	  a	  mínim	  per	  poder	  completar	  els	  equips	  .	  Pel	  que	  fa	  al	  màxim	  

de	  participants,	  aquest	  serà	  de	  15.	  Tot	  i	  així	  en	  aquelles	  activitats	  en	  les	  que	  la	  demanda	  superi	  

notablement	   aquesta	   xifra	   es	   valorarà	   l’opció	   de	   doblar	   el	   grup	   sempre	   i	   quant	   l’espai	   i	   la	  

tipologia	  de	  l’activitat	  ho	  permeti.	  



GRAELLA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES TEAM 

 

 



FULL	  D’INSCRIPCIÓ	  ACTIVITATS	  EXTRAESCOLARS	  ESPORTIVES	  –TEAM	  

	   	  
Nom	  i	  cognoms	  de	  l’ALUMNE:	  	  ___________________________________	  Curs	  i	  classe	  (del	  pròxim	  curs	  18/19):	  	  ______	  

Nom	  del	  PARE/MARE/TUTOR:	  	  ___________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sóc	  soci	  de	  l’AMPA	  	  	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  

Ja	   hem	  apuntat	   al	   nostre	   fill/a	   a	   les	   activitats	   extraescolars	   del	   curs	   anterior,	   i	   autoritzem	  a	   TEAM	  a	   renovar	  
automàticament	  les	  nostres	  dades	  per	  a	  la	  gestió	  de	  les	  activitats	  extraescolars	  esportives	  del	  curs	  18/19.	  

	  

Signant	  aquest	  full	  autoritzo	  a	  l’AMPA	  a:	  
-‐ Cobrar	  l’import	  corresponent	  a	  la	  matrícula	  de	  les	  activitats	  a	  	  les	  quals	  apuntem	  el	  nostre	  fill/a	  (10€	  pels	  socis	  i	  10€	  pels	  no	  socis).	  
Signant	  aquest	  full	  d’inscripció	  autoritzo	  a	  TEAM	  a:	  
-‐ La	  participació	  del	  meu	  fill/a	  a	   les	  activitats	  a	   les	  quals	   l’he	  inscrit,	   i	  declaro	  que	  no	  pateix	  cap	  malaltia	  o	   lesió	  que	  l’impedeixi	   la	  realització	  

d’aquestes.	  Així	  mateix	  autoritzo	  al	   responsable	  de	   l’activitat	   a	  prendre	   les	  decisions	  mèdiques	  que	   fossin	  necessàries	  en	   cas	  de	  no	  poder	  
localitzar	  els	  pares/tutors	  en	  una	  situació	  d’urgència.	  

-‐ La	  captació	  d’imatges	  del	  meu	  fill/a	  durant	  les	  activitats	  i	  que	  aquestes	  s’enviïn	  per	  correu	  electrònic	  a	  les	  famílies	  dels	  nens	  participants.	  	  
-‐ Autoritzo	  que	  TEAM	  faciliti	  a	  l’AMPA	  de	  l’Escola	  Diputació	  les	  dades	  bancàries	  per	  al	  cobrament	  de	  la	  matrícula	  corresponent	  a	  les	  activitats	  

extraescolars	  esportives.	  
-‐ L’import	  corresponent	  a	  les	  activitats	  marcades	  es	  cobrarà	  mitjançant	  domiciliació	  bancària	  entre	  els	  dies	  1	  i	  10	  de	  cada	  mes.	  Les	  altes	  i	  baixes	  

hauran	  de	  ser	  comunicades	  abans	  del	  dia	  20	  de	  cada	  mes,	  si	  no	  es	  comuniquen	  abans	  d’aquest	  dia,	  s’efectuarà	  el	  càrrec	  i	  no	  serà	  possible	  la	  
devolució	  de	  l’import.	  En	  cas	  de	  devolució	  d’un	  rebut	  es	  cobrarà	  un	  recàrrec	  de	  5€	  per	  cobrir	  les	  despeses	  generades.	  L’impagament	  de	  les	  
quotes	  implica	  la	  pèrdua	  immediata	  del	  dret	  de	  participació	  en	  les	  activitats.	  

-‐ El	  preu	  de	  les	  activitats	  s’incrementarà	  un	  20%	  per	  a	  no	  socis	  de	  l’AMPA	   	  

Activitats	   Cursos	   Dies	   Horari	   Places	   Preu/Mes	   Matrícula	   Apunta’m	  

Expressió	  corporal	   P3	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   20€	   10€	   	  

Iniciació	  esportiva	   	  	  	  P4	  a	  P5	   Dilluns	  i	  dimecres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   20€	   10€	   	  

Multiesport	   P4	  a	  P5	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   20€	   10€	   	  

Ball	  per	  menuts	   P3	  a	  P5	   Divendres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   12€	   10€	   	  

Recreació	  sobre	  rodes	   P5	  i	  1r	   Divendres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   12€	   10€	   	  

Esports	  alternatius	   1r	  a	  4rt	   Divendres	   16:30	  a	  17:30	   10-‐15	   12€	   10€	   	  

Iniciació	  al	  futbol	   1r	  i	  2n	   Dilluns	  i	  dimecres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐30	   23€	   10€	   	  

Futbol	  benjamí	   3r	  i	  4rt	   Dilluns	  i	  dimecres	   16:30	  a	  17:30	   10-‐30	   27€	   10€	   	  

Futbol	  aleví	   5è	  i	  6è	   Dilluns	  i	  dimecres	   17:30	  a	  18:30	   10-‐30	   27€	   10€	   	  

Iniciació	  al	  bàsquet	   1r	  i	  2n	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐30	   23€	   10€	   	  

Bàsquet	  pre-‐benjamí	   3r	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   10-‐15	   27€	   10€	   	  

Bàsquet	  benjamí	   4rt	   Dimarts	  i	  dijous	   17:30	  a	  18:30	   10-‐15	   27€	   10€	   	  

Bàsquet	  pre-‐aleví	   5è	   Dimarts	  i	  dijous	   17:30	  a	  18:30	   10-‐15	   27€	   10€	   	  

Bàsquet	  aleví	   6è	   Dimarts	  i	  dijous	   18:30	  a	  19:30	   10-‐15	   27€	   10€	   	  

Iniciació	  al	  patinatge	   2n	  a	  6è	   Divendres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   12€	   10€	   	  

Patinatge	  competició	   1r	  a	  3r	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Patinatge	  competició	   4rt	  a	  6è	   Dimarts	  i	  dijous	   17:30	  a	  18:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Ball	  modern	   1r	  a	  3r	   Dilluns	  i	  dimecres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   20€	   10€	   	  

Ball	  modern	   4rt	  a	  6è	   Dilluns	  i	  dimecres	   17:30	  a	  18:30	   7-‐15	   20€	   10€	   	  

Gimnàstica	  Rítmica	   1r	  a	  3r	   Dimarts	  i	  dijous	   17:30	  a	  18:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Gimnàstica	  Rítmica	   4rt	  a	  6è	   Dimarts	  i	  dijous	   17:30	  a	  18:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Karate	   1r	  a	  3r	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Karate	   4rt	  a	  6è	   Dimarts	  i	  dijous	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   23€	   10€	   	  

Escacs	   1r	  a	  6è	   Dimecres	   16:30	  a	  17:30	   7-‐15	   19,5€	   10€	   	  

Data:_____________________DNI:_________________________Signatura:__________________________________	  	  

En	  cas	  de	  no	  haver	  estat	  apuntat	  anteriorment	  a	  les	  activitats	  extraescolars	  esportives	  de	  TEAM	  cal	  completar	  
també	  el	  formulari	  de	  la	  següent	  pàgina:	  



FULL	  D’INSCRIPCIÓ	  ACTIVITATS	  EXTRAESCOLARS	  ESPORTIVES	  –TEAM	  

	   	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

Data	  de	  naixement	  de	  l’ALUMNE:	  

Número	  de	  targeta	  del	  CATSALUT	  de	  l’ALUMNE:	  

Nom	  i	  cognoms	  PARE/MARE/TUTOR-‐A:	  	  

DNI:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TELÈFON:	  

Nom	  i	  cognoms	  PARE/MARE/TUTOR-‐A:	  

DNI:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TELÈFON:	  

EMAIL:	  

NÚMERO	  DE	  COMPTE:	  	  

IBAN	   ENTITAT	   OFICINA	   DC	   NÚMERO	  DE	  COMPTE	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

TITULAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mare	   Pare	   Altres	  –	  Nom	  Cognom	  _________________	  DNI	  ______________	  	  	  	  
	  

Altres	  telèfons	  de	  contacte:	  

Autoritzats	  per	  recollir	  al	  nen/a:	  

Observacions	  mèdiques/al·∙lèrgies:	  

Data:_____________________DNI:_________________________Signatura:__________________________________	  	  

Les	  dades	  que	  ens	  faciliteu	  en	  aquest	  formulari	  es	  faran	  servir	  exclusivament	  pel	  correcte	  funcionament	  de	  l’activitat.	  
En	  compliment	  de	  la	  Llei	  orgànica	  15/1999	  de	  13	  de	  desembre	  us	  informem	  que	  les	  dades	  de	  caràcter	  personal	  s'incorporaran	  en	  un	  fitxer	  
titularitat	  de	  ASOCIACIÓN	  DEPORTIVA,	  EDUCATIVA	  Y	  DE	  OCIO	  TEAM,	  protegit	  amb	  les	  mesures	  de	  seguretat	  legalment	  establertes.	  Els	  drets	  

d'accés,	  d'oposició,	  de	  rectificació	  i	  cancel·∙lació	  podran	  dirigir-‐se	  a	  l'adreça	  electrònica	  info@team-‐org.com	  o	  per	  escrit	  a	  ASOCIACIÓN	  
DEPORTIVA,	  EDUCATIVA	  Y	  DE	  OCIO	  TEAM,	  carrer	  Còrcega	  211,	  local	  4,08036	  Barcelona.	  



 
ACTIVITATS ESPORTIVES 2/2   
 
NATACIÓ 
 
Fent servir jocs i diferents activitats aquàtiques els alumnes podran aprendre a nedar o millorar la seva 
tècnica i habilitat. 
 
P3, P4 i P5:  Els continguts de les classes es basaran amb la familiarització amb l’aigua i l’entorn, fer 
equilibris amb materials, realitzar desplaçaments  i  flotacions  amb material i monitor, practicar respiracions 
bàsiques i Habilitats motrius bàsiques 
 
3er, 4art, 5è i 6è: els continguts de les classes es basaran en el domini de: flotacions, els desplaçaments, els 
equilibris, els salts, les respiracions, propulsions, girs. S’iniciarà i s’avançarà  amb  l’estil de crol, esquena, la  
braça i les habilitats subaquàtiques 

 
 
 

� Pels cursos de P3, P4 i P5 hi haurà un servei de monitors acompanyants, que recollirà els infants 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.  

� Per fer aquesta activitat els alumnes han de portar: casquet de bany, xancletes, banyador (no es pot 

portar bikini), i barnús.  
� Un monitor es queda a les instal·lacions de l’Esportiu Rocafort fins que tots els infants han estat recollits 

per les respectives famílies. 
� A partir de l’inici de curs les baixes i les altes de l’activitat de piscina  s’hauran de fer presencialment al 

Esportiu Rocafort. 

� El cobrament d’aquesta activitat es farà amb periodicitat trimestral, a l’inici de cada trimestre. En cas de 

baixa mèdica justificada es retornarà la part proporcional del rebut. 

� Està establert un dia de portes obertes al final de cada trimestre.  

� Cada família rebrà un informe d’evolució de l’infant al final del curs. 
� Els dies de pluja no hi haurà servei d’acompanyament de piscina, tot i que l’activitat es continuarà 

realitzant. Els pares/mares que ho vulguin podran recollir els seus fills/es a l’escola a les 16, 30h i 

acompanyar-los a les instal·lacions de l’Esportiu Rocafort. Els alumnes que no puguin ser acompanyats 

pels pares/mares o no portin el material de piscina es quedaran a l’escola al Servei d’Acollida de tarda fins 

a les 17,30h, hora de finalització de l’activitat de piscina. 
� Les famílies implicades en els cursos P3-P5 haurem d’autoritzar els nostres fills a sortir 15 minuts abans 

de classe per poder arribar a la piscina a temps. 

� Les famílies implicades en els cursos 3er a 6è haurem d’autoritzar els nostres fills a sortir 10 minuts abans 

de classe al migdia per poder arribar a la piscina a temps.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FULL INSCRIPCIÓ ESPORTIU ROCAFORT 
CURSET NATACIÓ TEMP.2018/19 ESCOLA DIPUTACIÓ 

 
BENEFICIARI/A DEL CURSET: 
NOM: ______________________  COGNOMS: ____________________________________________ 
DATA NAIXEMENT: ______________  
 

MARCAR EL NIVELL DE NATACIÓ: 
 

 NO SAP NEDAR I NO S’AGUANTA AMB MATERIAL    SAP NEDAR PERÒ MAI HA FET CURSET 
 NO SAP NEDAR PERO S’AGUANTA AMB MATERIAL   ALTRES 
 CURS ANTERIOR ESPORTIU ROCAFORT 
Nivell ( dofí / cavallet) ................................................. 
 

DADES PARE/MARE O TUTOR 
NOM I COGNOMS:______________________________________________ D.N.I.:______________ 
ADREÇA: _____________________________________________________________ 
CODI POSTAL: _____________ POBLACIÓ: ____________________________________ 
TELÈFON 1: _________________  TELÈFON 2: _________________ 
E-MAIL : ____________________________________________________________________________ 
 
TITULAR DEL COMPTE:_______________________________________ 
NOM BANC (*) ____________________________________________ 
IBAN:ES__ENTITAT:_______AGENCIA: ________DC: _____Nº CTE: _____________________ 
(*) Els rebuts tornats portaran unes despeses de devolució de 3 € 
 

 

Activitat Curs Dies Horari Durada Places Preu/trimestre Matrícula Apunta'm 

N
a

ta
ci

ó
 Educació 

Infantil 

P3 a P5 Dilluns 16:45-17:30 Oct'18-Jun'19 5-25 66 € 10 €   

P3 a P5 Dimarts 16:45-17:30 Oct'18-Jun'19 5-25 66 € 10 €   

P3-P4 Dimecres 16:45-17:30 Oct'18-Jun'19 5-25 66 € 10 €   

P4-P5 Divendres 16:45-17:30 Oct'18-Jun'19 5-25 66 € 10 €   

Cicle Mitjà i 

Cicle Superior 

3r-4t Dimarts 13:00-14:00 Oct'18-Jun'19 5-25 57 € 10 €   

5è-6è Dijous 13:00-14:00 Oct'18-Jun'19 5-25 57 € 10 €   

 

Dades de interès , malaltia / al.lérgies....................................................................................................................................... 

 

 La signatura del present full implica l’acceptació de la normativa dels cursets de natació de l’any vigent, i donat que el 
dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest club demana el consentiment als pares o tutors 
legals per poder publicar fotografies en díptics informatius o cartells on apareguin els seus fills i filles. 
Signant aquest full d’inscripció autoritzo a l’AMPA a cobrar l’import corresponent a la matrícula de les activitats a les quals 
apuntem el nostre fill/a (10€ pels socis i 15€ pels no socis). 
Autoritzo que L’Esportiu Rocafort faciliti a l’AMPA de l’Escola Diputació les dades bancàries per al cobrament de la matrícula 
corresponent a les activitats extraescolars esportives. 
El preu de les activitats s’incrementarà un 20% per a no socis de l’AMPA. 
 
 
Jo,. .............................................................amb D.N.I....................... 
autoritzo al meu fill/a.............................................................................a participar al 
curset de natació temporada 2.018/2.019 que tindrà lloc a les instal·lacions del Esportiu Rocafort. 

 
 
Barcelona a ________  de  __________ de 20118       Signatura         
 
 



 
FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS QUE OFEREIX ESPORTIU ROCAFORT 
 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DE L’ESCOLA 
 
 
En /na...................................................................................................................com a mare/pare/tutor de 
l’alumne ............................................................................................. del curs........ autoritzo al meu fill/a a sortir 
de l’escola per anar a piscina els dies que faci aquesta activitat. 
 
Barcelona, .... de ..... de 2018             
 
 
 
 

 
 
Signat 

 
 
 

 



ACTIVITATS PER MARES I PARES 

QUINES ACTIVITATS S’HAN PROGRAMAT? 

- Dilluns  de 19:30 a 21:00  IOGA   (a l'Escola Diputació) 
- Dimarts  de 21.00 a 22:00  FUTBOL  (a l’Institut Viladomat) 
- Dimecres  de 21.00 a 22:00  BÀSQUET  (a l’Institut Viladomat) 
- Dijous   de 20:30 a 21:30  BATUKADA  (a l’Escola Diputació) 

Els preus i les inscripcions de les activitats per adults es concretaran el Setembre. 

 


