
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2021/22



Inici de les activitats:
4 d’octubre de 2021

Les matriculacions es fan per ordre d’inscripció.

Presentació

Benvolgudes famílies,

Superat aquest curs tan excepcional que hem viscut, us presentem la proposta d’activitats extraescolars per

al curs 2021-2022 que hem treballat des de la Comissió d’Extraescolars.

La proposta s’ha dissenyat a partir de les mesures del Departament d’Educació anunciades per al curs vinent,

que preveuen la interacció entre diferents grups de convivència estable amb l’ús de mascareta. Amb tot,

caldrà fer seguiment de l’evolució de la situació sanitària i adaptarem l’oferta en funció de les mesures que

s’adoptin en tot moment.

El dossier que us presentem dóna continuïtat a l’oferta d’activitats extraescolars dels darrers cursos:

activitats esportives a càrrec de l’empresa Team, anglès per a tots els cursos amb Oxford House, activitats

musicals amb l’Escola de Músics, escacs, robòtica amb l’empresa Playcode, piscina pels grups d’infantil a

l’Esportiu Rocafort i manualitats impartides per la Glòria, mare de l’escola. Com és habitual, també oferirem

el servei d’acollida de matí i tarda gestionat per Xaranga, si bé en aquest cas la informació d’horaris i preus la

difondrem el mes de setembre.

En totes les activitats les inscripcions es faran online, a través dels formularis que trobareu al final d’aquest

dossier. Cada activitat té una quota de matrícula de 10 euros, que es cobrarà durant el mes de novembre, a

través de l’aplicació de TPV. Com a novetat, es fixa un màxim de 20 euros de matrícula per infant,

independentment que faci  dues o més activitats.

Continuem oferint la possibilitat de sol·licitar ajuts a l’Ajuntament de Barcelona per a les activitats esportives

homologades, obertes als infants de primària.

Aprofitem per animar pares i mares a unir-se a la Comissió d’Extraescolars de l’AFA, ja que les noves mirades

sempre són positives i ens permeten millorar. Sense una comissió de famílies voluntàries aquesta oferta

d’activitats, àmplia i amb preus limitats, no seria possible.

Per a dubtes i suggeriments, podeu contactar-nos al correu extraescolars@afadiputacio.cat

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

AFA DIPUTACIÓ



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats gestionades per TEAM

Per comprovar l’estat de la vostra inscripció podeu entrar al bloc de l’AFA i
verificar si esteu als llistats.

Lúdic- recreatives

BALL PER MENUTS P3 DIVENDRES 16.35 A 17.35 16 €

BALL PER MENUTS P4 i P5 DIVENDRES 16.25 a 17.25 16 €

EXPRESSIÓ CORPORAL P3 DILLUNS I DIMECRES 16.35 A 17.35 28 €

RECREACIÓ SOBRE RODES P5 DIVENDRES 16.25 a 17.25 16 €

INICIACIÓ AL PATINATGE 1r i 2n DIVENDRES 16.20 a 17.20 16 €

INICIACIÓ AL PATINATGE 3r i 4t DIVENDRES 16.15 A 17.15 16 €

RACÓ CREATIU P4 i P5 DIMECRES 16.25 a 17.25 16 €

RACÓ CREATIU 1r i 2n DILLUNS 16.20 a 17.20 16 €

FES-HO TU (manualitats)* 3r i 4t DILLUNS 16.15 A 17.30 25 €

FES-HO TU (manualitats)* 5è i 6è DIMARTS 16.15 A 17.30 25 €

Preus mensuals
*Mínim 5 i màxim 15 participants.

Pre-esportives

INICIACIÓ ESPORTIVA P4 i P5 DILLUNS I DIMECRES 16.25 a 17.25 28 €

MULTIESPORT P4 i P5 DIMARTS I DIJOUS 16.25 a 17.25 28 €

Preus mensuals



Esportives

INICIACIÓ AL FUTBOL 1r i 2n DILLUNS I DIMECRES 16.20 A 17.20 28 €

INICIACIÓ AL BÀSQUET 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 16.20 A 17.20 28 €

INICIACIÓ AL VÒLEI 3r i 4t DIVENDRES 16.15 A 17.15 16 €

DANSES URBANES 1r i 2n DILLUNS I DIMECRES 16.20 A 17.20 28 €

PATINATGE DE COMPETICIÓ 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 16.20 A 17.20 28 €

PATINATGE DE COMPETICIÓ 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 17.15 A 18.15 28 €

KARATE 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 16.20 A 17.20 28 €

KARATE 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 17.20 A 18.20 28 €

KARATE 5è i 6è DIMARTS I DIJOUS 17.20 A 18.20 28 €

ESCACS GRUP 1 1r i 2n DIJOUS 16.20 A 17.20 20 €

ESCACS GRUP 2 5è i 6è DIMECRES 16.15 A 17.15 20 €

ESCACS GRUP 3 3r i 4t DIJOUS 16.15 A 17.15 20 €

*BÀSQUET BENJAMÍ 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 16.15 A 17.15 32 €

*FUTBOL BENJAMÍ 3r i 4t DILLUNS I DIMECRES 16.15 A 17.15 32 €

DANSES URBANES 3r i 4t DILLUNS I DIMECRES 17.20 A 18.20 28 €

DANSES URBANES 5è i 6è DILLUNS I DIMECRES 17.30 A 18.30 28 €

*BÀSQUET ALEVÍ 5è i 6è DIMARTS I DIJOUS 17.15 A 18.15 32 €

*FUTBOL ALEVÍ 5è i 6è DILLUNS I DIMECRES 17.15 A 18.15 32 €

VÒLEI ALEVÍ 5è i 6è DILLUNS I DIMECRES 16.15 A 17.15 28 €

Preus mensuals
*Les activitats amb competició hauran de fer un pagament d'una matrícula de 20€ a l’inici de curs.



Activitats gestionades per ESPORTIU ROCAFORT

Aquàtiques

PISCINA P3 DIMARTS 16:45 A 17:30 66€

PISCINA P4 i P5 DILLUNS 16:45 A 17:30 66€

PISCINA P4 i P5 DIMECRES 16:45 A 17:30 66€

PISCINA P4 i P5 DIVENDRES 16:45 A 17:30 66€

Preus trimestrals, inclou el monitoratge d’acompanyament fins a les instal·lacions.
Per incompatibilitat d'horaris amb l'Esportiu Rocafort i els torns de menjador a l'escola per al curs que ve
no podem oferir l'activitat extraescolar de piscina al migdia per als grups de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Activitats gestionades per PLAYCODE

ROBOTICA

3r i 4t DIMECRES 16:15 A 17:15 20€/mes

5è i 6è DIJOUS 16:15 A 17:15 20€/mes

Màxim de 16 alumnes per grup.

Activitats gestionades per L’ESCOLA DE MÚSICS

TEATRE MUSICAL

1r i 2n DILLUNS 16:20 A 17:30 28€

3r a 6è DILLUNS 17:30 A 18:30 28€

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL P4 i P5 DIMARTS 16:25 A 17:30 28€

BATUCADA
(1r i 2n arribaran

16:20h)
1r a 6è DIMECRES 16:15 A 17:30 28€

Preus mensuals



Activitats gestionades per OXFORD HOUSE

Anglès

ANGLÈS

P3 grup 1 DILLUNS 16:35 A 17:35 27€

P3 grup 2 DIMECRES 16:25 A 17:25 27€

P4 i P5 grup 1 DILLUNS 16:25 A 17:25 27€

P4 i P5 grup 2 DIJOUS 16:20 A 17:20 27€

1r i 2n grup 1 DIMARTS 16:20 A 17:20 27€

1r i 2n grup 2 DIMECRES 16:15 A 17:15 27€

3r 4t DIMARTS 16:15 A 17:15 27€

5èi 6è grup 1 DILLUNS 16:15 A 17:15 27€

5è i 6è grup 2 DIJOUS 16:15 A 17:15 27€
Preus mensuals.
Un mínim de 6 infants per obrir grup i un màxim de 12 per grup.
Cal fer pagament únic de 20€ a l’inici de curs en concepte de matrícula. Realitzant aquest
pagament no s’haurà d’abonar la matrícula de l’AFA.
Oxford Tefl aplicarà un 10% de descompte a aquelles famílies que matriculin més d’un fill.

Activitat gestionada per Xaranga

Acollides

Com és habitual oferirem acollides de matí i tarda, amb preus específics per a les diferents
franges horàries, en funció dels horaris d'entrada i sortida de cada grup. Publicarem la
informació al mes de setembre, abans de l'inici del curs escolar.



Activitats per adults amb monitor
r

IOGA/PILATES IES VILADOMAT DIJOUS 19.00 A 20.00 20 €

VÒLEI IES VILADOMAT DIMARTS 20:00 A 21:00 20 €

Preus mensuals
Activitats realitzades a l’IES Viladomat

Activitats adults sense monitor

FUTBOL IES VILADOMAT Dimarts 21:00 A 22:00 10 €

BÀSQUET IES VILADOMAT Dimarts 20:00 A 21:00 10 €

Preus mensuals
Activitats realitzades a l’IES Viladomat
Si vols rebre més informació respecte aquestes activitats envia'ns un correu a: info@team-org.com



INSCRIPCIONS I ALTRES DADES D’INTERÈS

Dates de les inscripcions:

Juny
❖ 11/06 fins a 14/06 (ambdós inclosos): inscripcions
❖ 17/06: llistes d’admesos i llistes d’espera definitives

El mes de setembre hi haurà un altre període d'inscripció i, com és
habitual, es farà una reunió informativa amb les famílies a principi de curs.

Les llistes es publicaran al Bloc de l’AFA:
https://ampadiputacio.wordpress.com/

L’inici de les activitats serà el dilluns 4 d’octubre de 2021.

Us recordem que l’AFA realitzarà directament el cobrament en concepte de matrícula al mes

de novembre, 10 € per activitat, amb un màxim de 20 € per infant (novetat d'aquest curs).

Si no sou socis de l’AFA el preu de la matrícula per cadascuna de les activitats és de 15€, i la

quota mensual de l’activitat s’incrementa un 20% respecte al preu de soci.

Tot i que tenen prioritat els alumnes de la nostra escola, les activitats estan obertes a alumnes

d’altres centres. Tindran el mateix preu que per als alumnes de l’Escola Diputació si són socis

de la seva respectiva AFA, aportant el justificant de pagament.

Per al bon funcionament de les activitats no es podrà venir a buscar l’infant fora de l’horari de

finalització de l’activitat. Només es permetrà en casos puntuals i excepcionals, previ avís a la

persona coordinadora.

La reserva de la plaça es farà per ordre d'inscripció.

A continuació us expliquem com fer les inscripcions a cada empresa. En totes les activitats la

inscripció serà on-line, el que agilitzarà la tramitació i l’elaboració de llistes.

https://ampadiputacio.wordpress.com/


TEAM

*RECORDEU Verificar l’estat de la vostre inscripció als llistats, els podeu trobar al
bloc de l’AFA.

https://team.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php

*Quan ompliu el formulari, heu de tenir en compte que el CATSALUT és obligatori, el DNI no,
encara que estigui en primera opció.
L’aplicatiu permet la inscripció d’un mateix participant a diverses activitats de Team, pitjant
+ Afegir inscripció.
Un cop realitzat tot el procés correctament, rebreu un correu de confirmació.

ESPORTIU ROCAFORT

https://www.esportiurocafort.com/escola-diputacio

OXFORD HOUSE

https://oxfordhousebcn.com/ca/inscripcio-online-escola-diputacio/

Contraseña: Escoladip

PLAYCODE

https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/

Full explicatiu amb els passos a seguir per a fer la inscripció:
https://drive.google.com/file/d/1dt7Eqi5SSI0VEYbk64hnXS1BWivvAZqB/view

Escola de Músics

https://forms.gle/bjvFSxSUhzJVZmmM7

https://team.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php
https://www.esportiurocafort.com/escola-diputacio
https://oxfordhousebcn.com/ca/inscripcio-online-escola-diputacio/
https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/
https://drive.google.com/file/d/1dt7Eqi5SSI0VEYbk64hnXS1BWivvAZqB/view


ALTES I BAIXES

Abans de tramitar l’alta d’una activitat consulteu primer la disponibilitat de
places a l’empresa corresponent. Tingueu en compte que hi haurà activitats
que tindran llista d’espera, i es seguirà l’ordre de prioritat d’aquesta.

Les baixes les heu de tramitar abans del dia 25 del mes anterior (excepte en el
cas de piscina, que es gestiona per trimestres), indicant nom de la persona
que fa l’activitat, activitat i curs. Ho heu de gestionar directament amb l’empresa
corresponent; opcionalment, també podeu notificar-ho al mail de la Comissió d’Extraescolars.
Us agrairíem que indiqueu el motiu de la baixa per poder continuar millorant.

AJUTS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES

Si els vostres fills tenen 6 anys o més i els heu inscrit en alguna activitat esportiva, al
setembre podreu optar als ajuts de l’Ajuntament de Barcelona. Us informarem més endavant
de com s’hauran de tramitar les sol.licituds.

COORDINACIÓ D’EXTRAESCOLARS

Per qualsevol dubte o comentari, durant el curs escolar podeu dirigir-vos a la persona
coordinadora d’extraescolars, que és a l’escola de 16:00h a 18:30h, de dilluns a dijous. També
podeu contactar a l’adreça: raul.romero@team-org.com

CONTACTE

Contacteu amb les empreses que organitzen les diferents activitats per
qualsevol aclariment que necessiteu sobre aquestes:

EMPRESA MAIL

Team info@team-org.com

Esportiu rocafort er@esportiurocafort.com

Xaranga xarangascp@gmail.com

Oxford House diana@oxfordtefl.com

PlayCODE extraescolares@playcodeacademy.com

Escola de Músics escolademusics@hotmail.com

Si voleu fer-nos arribar suggeriments o consultes també, podeu escriure’ns a la Comissió

d’Extraescolars: extraescolars@afadiputacio.cat

mailto:raul.romero@team-org.com
mailto:info@team-org.com
mailto:er@esportiurocafort.com

