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Benvolgudes famílies!!

Com a novetat, us presentem aquest dossier informa�u amb la informació rela�va a les

ac�vitats extraescolars que s'ofereixen des de l'AMPA i es realitzen a l'escola.

Hi trobareu informació, per exemple, de com realitzar les altes i les baixes durant el curs,

horaris i preus o els objec�us de cadascuna de les ac�vitats.

Hem intentat recollir el màxim d'informació possible per tal de donar resposta a la major

part dels dubtes que pugueu tenir. En el cas, però, que trobeu a faltar alguna informació o

que detecteu alguna errada, us agrairem que ens ho feu saber. 
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infantil

P3 a P5

GET READY! ANGLÈS 

JUDO 

BABY TENIS 

P4 a P5

TEATRE 

P5

PATINATGE 

primària

3r a 6è

FUTBOL COMPETICIÓ

1r a 6è

GET READY! ANGLÈS 

JUDO 

FUNCKY I HIP HOP

FUTBOL INICIACIÓ

PATINATGE

TENIS



* Tots els preus són trimestrals.
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus

***A les graelles, les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu no sòcies / Preu sòcies

5

Pa�natge

P5

Horari

16:30  – 17:30

Preu         Es pot becar?

No

Aprenendre de manera diver�da diferents 
tècniques sobre rodes

opció 1:dilluns 
opció 2: dimecres
opció 3: dilluns i dimecres

63€ /  42€  (1 dia)

93€ /  72€  (2 dies)

Judo

P4 a P5

Horari

16 :30  – 17:30

Preu  Es pot becar?

No

Descobrir i perfeccionar aquesta art 
marcial

opció 1:dilluns 
opció 2: dimecres
opció 3: dilluns i dimecres

81€ / 60  €  (1 dia)

111€ /  90€  (2 dies)

Baby tenis

Iniciació a la pràc�ca del tenis

P3 a P5

Horari
dilluns i dimecres
16:30  – 17:30

Preu Es pot becar?
129 € /  10 8€ No

Get ready! Anglès

P3 a P5

Horari

16:30 – 17:30

Preu Es pot becar?
111€ / 90€ No

Adquirir coneixements de llengua 
anglesa

opció 1:dilluns i dimecresin
f
an
ti
l

Teatre

P4 a P5

Horari
dilluns 
16:30 – 17:30

Preu Es pot becar?
75€  /  54€ No

Diver�r-se jugant desenvolupant 
l’expressió oral i corporal



* Tots els preus són trimestrals.
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus

***A les graelles, les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu no sòcies / Preu sòcies

p
rim

ària
Get ready! Anglès

1r a 6è 

Horari

16 :30 – 17:30

Preu Es pot becar?
111€  /  90€ No

Adquirir coneixements de llengua 
anglesa

opció 1:dilluns i d imecres

Futbol compe�ció

Horari
dimarts i d ijous
17:30 – 18:30

Preu Es pot becar?
114€ / 93€ Sí

Desenvoluoar la pràc�cad el futbol 
amb l’alicient de compe�r a nivell 
escolar amb escoles de Barcelona.

3r a 6è 

Judo

1r a 6è 

Horari

16:30 – 17:30

17:30 – 18:30

Preu Es pot becar?
111€ / 90€ Sí

Descobrir i perfeccionar aquesta art 
marcial

1er. i 2on.:dilluns i dimecres

3er. a 6è: dilluns i dimecres

Funcky i Hip Hop

Diver�r-se ballant 

1r a 6è 

Horari

16:30 – 17:30

17:30 – 18:30

Preu Es pot becar?
87€ / 66€ Sí

1er. i 3er.: dimarts i dijous

4rt. a 6è: dimarts i dijous

Futbol in iciació

Conèixer el futbol de forma pràc�ca

1r a 6è 

Horari
dimarts i dijous
16:30 – 17:30

Preu Es pot becar?
90€ /  69€ Sí

Pa�natge

1r a 6è 

Horari

16:30  – 17:30

17:30  – 18:30

Preu Es pot becar?
93€  /  72€ Sí

Aprenendre de manera diver�da 
diferents tècniques sobre rodes

1er. i 2on.:dilluns i dimecres

3er. a 6è: dilluns i dimecres

Tenis

1r a 6è

Horari
dilluns i dimecres
17:30 – 18:30

Preu Es pot becar?
129€ /  108€Sí

Iniciació i/o perfeccionament de la 
pràc�ca del tenis



Altes i baixes durant el curs

Sabem que per al bon funcionament de les ac�vitats, és desitjable iniciar-les i acabar-les conjuntament amb

el grup. Facilita la cohesió, millora l’evolució i l’aprenentatge de la matèria, facilita la ges�ó de les pròpies

ac�vitats, augmenta la capacitat de compromís per part de l’infant, etc. Però també sabem que la vida són

moltes circumstàncies. Per tant, podeu tramitar altes i/o baixes a les ac�vitats extraescolars al llarg del curs

seguint els procediments que us detallem a con�nuació: 

Altes 
Caldrà fer arribar el formulari d’inscripció a l’AMPA, prèvia consulta de la disponibilitat de places, 15 dies

abans de la incorporació prevista. 

Aquesta es podrà fer efec�va sempre i quan quedin places vacants.

Es pot fer:
✔ telemàticament, a través del formulari d’inscripció que trobareu al web de l’AMPA, 
 passant pel despatx de l'AMPA en un termini màxim de 10 dies per a validar la inscripció
✔ enviant un correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

adjuntant el formulari d’inscripció 

✔ presencialment al despatx de l’AMPA

entregant el formulari d’inscripció

✔ trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756 

en aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari d’inscripció en un termini màxim de 15 dies

Baixes
S’haurà de no�Vcar la baixa, si és possible, 15 dies abans d’abandonar l’ac�vitat.

En cas de baixa injus�Vcada no es retornarà l’import abonat. 
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Quotes i pagament

A les pàgines 5 i 6, en la presentació de les ac�vitats ofertes; teniu la informació del preu de cadascuna de

les ac�vitats segons la modalitat. 

Els preus de les activitats són trimestrals. 

Per a aquelles famílies que siguin sòcies de l’AMPA, s’aplica un descompte de 7€ mensuals que 

representen 21€ trimestrals. 

Els rebuts domiciliats es passaran entre els dies 1 i 10:

✔ octubre [primer trimestre]

✔ desembre [segon trimestre]

✔ març [tercer trimestre]

Per tal de poder gaudir del descompte aplicat a sòcies de l’AMPA, és imprescindible estar al corrent del

pagament de la quota anual. 

Per cada rebut tornat es cobrarà un extra de 2€ i es notificarà a la família que el rebut li ha estat tornat. En 
el cas que passats 15 dies no s’hagi realitzat el pagament corresponent, es procedirà a donar de baixa 
l’infant participant. 

Aquesta  actuació  extrema  s’aplicarà  en  darrer  terme  i  sempre  i  quan  la  baixa  no  sigui  per  causes

jus�Vcades. 

Rebuts bancaris retornats o impagats



Calendari extraescolar 
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setembre octubre novembre desembre

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1 30 31 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

gener febrer març abril

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29

29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 1 30

maig juny portes obertes (12 – 22 de setembre del 2017)

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg inici i Vnal ac�vitats (12/09/2017 i 31/05/2018)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 període d’inscripció a portes obertes curs 2018-2019: 1/06/2018 – 13/09/2019

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 cobrament de rebuts (1 a 10 d'octubre, desembre i març)

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 classes obertes / exhibicions

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 dies sense ac�vitats extraescolars

període d’inscripció ordinari curs 2018-2019(1 de juny a 22 de setembre)



Altres activitats extraescolars

Acollida ma�ns

P3 a 6è

Horari
De dilluns a divendres, des de les 7:30 i Vns a les 9:00 hores

Preus

* Els preus són mensuals
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus

HORA D’ENTRADA
7:30 – 8:15 8:15 – 8:50

Sòcies No sòcies Sòcies No sòcies
1 dia setmanal 12,00  € 15,00  € 8,00  € 1 1,00  €
2 dies setmanals 19,00  € 22,00  € 15,00  € 1 8,00  €
3 dies setmanals 24,00  € 27,00  € 19,00  € 2 2,00  €
5 dies setmanals 30,00  € 33,00  € 25,00  € 2 8,00  €
1 dia esporàdic 3 ,50 € 4,00 € 2,50  € 3,00  €

Descomptes mensuals
1 germana -7,00 €
2 germanes -9,00 €



Si teniu previst que la vostra Vlla o el vostre Vll faci ús del servei d’acollides o del de biblioteca oberta, de

manera regular, heu de fer la inscripció al servei a través del formulari d’inscripció. 
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Permanència tardes

P3 a p5

Horari
De dilluns a dijous, des de les 16:30 i Vns a les 17:30 hores

Preus

* Els preus són mensuals
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus

S’ofereix un servei d’acollida amb ac�vitats dirigides que giren sobre tres àmbits temàtcs diferents:
- Descobreix l’art
- Jocs del món 
- Jocs tradicionals

Biblioteca oberta

1r. a 6è.

Horari
De dilluns a divendres, des de les 16:30 i Vns a les 18:30 hores

Preus

Gratuït

Sòcies No sòcies

1 dia setmanal 7,00 € 10,00 €

2 dies setmanals 10,00 € 13,00 €

3 dies setmanals 12,00 € 15,00 €

4 dies setmanals 15,00 € 18,00 €

1 dia esporàdic 3,00 € 3,50 €

Descomptes mensuals

Germans/es -3,00 €



Annex 1. Fitxes activitats

A con�nuació trobareu les 9 �txes corresponents a cadascuna de les ac�vitats extraescolars ofertades. On

es recull el detall de les informacions meś destacades de cadascuna d’elles.

Baby tenis (�txa 1)................................................................................................................................2

Funcky i Hip Hop (�txa 2)......................................................................................................................3

Futbol compe�ció (�txa 3)....................................................................................................................4

Futbol iniciació (�txa 4)........................................................................................................................5

Get ready! Anglès (�txa 5)....................................................................................................................6

Judo (�txa 6).........................................................................................................................................7

Pa�natge (�txa 7)..................................................................................................................................8

Teatre (�txa 8).......................................................................................................................................9

Tenis (�txa 9).......................................................................................................................................10

Contacte..............................................................................................................................................11
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Fitxa 1

Proposta pedagògica:

La franja d'edat per a la que està plantejada l'ac�vitat fa que per a moltes de les criatures que la realitzen,

sigui  la  primera aproximació a una pràc�ca espor�va. Seguint aquest precepte, el  plantejament que es

proposa és dinàmic i lúdic per tal que puguin apropar-se d'una manera més amena a aquest esport. 

La iniciació al tenis permetrà als infants millorar les seves habilitats motores i el seu equilibri. 

Grups: 

• Inf.: Joel (P3 a P5)

✔ Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30

✔ Lloc: pa�

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

          els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? No

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

✔ Bambes i roba còmoda

Classes obertes / Exhibició:

A �nals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

L'exhibició es farà a �nals de curs.

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 8 alumnes
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Baby tenis



Fitxa 2

Proposta pedagògica:

Es tracta d’una proposta d’ac�vitat corporal  molt  complerta.  El  seu desenvolupament permet millorar i

adquirir més habilitats psicomotrius, així com augmentar la consciencia de la relació entre el cos i la música.

Per una banda, a nivell corporal es treballen l’elas�citat, la coordinació i la mobilitat. I per l’altra, a nivell

rítmic,  s’adquireix  la  capacitat  d’adequar el  moviment  del  cos al  ritme,  per  tal  de coordinar-se  amb la

música.

Al llarg del curs es treballen 3 coreogra�es diferents. En aquest punt és fonamental el treball en equip entre

totes les par�cipants, per tal que el resultat dels balls sigui el desitjat. 

Grups: 

• Bàsic: Clàudia (1er. a 2on.) • Mitjà: Clàudia (3er. a 6è)

✔ Horari: dimarts i dijous de 16:30 

       a 17:30

✔ Horari: dimarts i dijous de 17:30 

       a 18:30

✔ Lloc: gimnàs

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

       els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí, per a les nascudes a par�r de l'any 2011

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

✔ Bambes i roba còmoda

Classes obertes / Exhibició:

A �nals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies. 
L'exhibició es farà a finals de curs.

Per a l'exhibició de final de curs, caldrà portar un "vestuari", que tindrà un preu aproximat 

de 25€. 

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 15 alumnes

3

Funcky i Hip Hop



Fitxa 3

Proposta pedagògica:

El futbol sala és un esport col·lec�u amb pilota que es juga amb dos equips de 5 membres cadascun. Aquest

esport sa�sfà la necessitat natural de moviment i de joc que tenen totes les criatures. Aporta bene�cis

�siològics, psicològics i socials pel caràcter col·lec�u que té. 

Els entrenaments i les dinàmiques de joc i de grup s'adeqüen a les diferents edats de cadascuna de les

par�cipants. 

En les sessions es persegueixen els següents objec�us: treballar el joc en equip a través de la cooperació i

l'oposició; treballar la tècnica individual; respectar les normes i regles del joc; treballar la presa de decisions

per a millorar la seguretat individual; respectar la resta de companyes i a la persona que entrena, i aprendre

a acceptar i ges�onar les derrotes i les victòries. Molts d'aquests objec�us es treballen en més profunditat

pel fet de par�cipar en la lliga escolar.

Grups: 

• Comp.: Javi (3er. a 6è)

✔ Horari: dimarts i dijous de 17:30 a 18:30

✔ Lloc: pista

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

          els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí

Què cal portar:

✔ Bambes i equipació.

Calendari de competicions (segon i tercer trimestres):

Els dies de competició són bons 
moments per a fomentar i millorar la 
cohesió del grup. 

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 16 alumnes
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Futbol competició



Fitxa 4

Proposta pedagògica:

El futbol sala és un esport col·lec�u amb pilota que es juga amb dos equips de 5 membres cadascun. Aquest

esport sa�sfà la necessitat natural de moviment i de joc que tenen totes les criatures. Aporta bene�cis

�siològics, psicològics i socials pel caràcter col·lec�u que té. 

Els entrenaments i les dinàmiques de joc i de grup s'adeqüen a les diferents edats de cadascuna de les

par�cipants. 

Aquesta proposta d'ac�vitat s'ha d'entendre com una "Escola de futbol".  En la que les criatures que hi

par�cipen, gaudeixen de tots els avantatges de la pràc�ca d'aquest esport, però sense haver de seguir el

calendari marcat per la lliga escolar. 

En les sessions es persegueixen els següents objec�us: treballar el joc en equip a través de la cooperació i

l'oposició; treballar la tècnica individual; respectar les normes i regles del joc; treballar la presa de decisions

per a millorar la seguretat individual; respectar la resta de companyes i a la persona que entrena, i aprendre

a acceptar i ges�onar les derrotes i les victòries.

Grups: 

• Inic.: Javi (1er. a 6è.)

✔ Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

✔ Lloc: pista

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

          els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

✔ Bambes i roba còmoda

Classes obertes / Exhibició:

A �nals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

L'exhibició es farà a �nals de curs.

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 19 alumnes
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Futbol iniciació



Fitxa 5

Proposta pedagògica:

La proposta d’anglès que s’ofereix està enfocada en aprendre una tercera llengua centrant-nos en enriquir la

part més social i cultural de les par�cipants. 

Als infants se’ls vol dotar de les eines necessàries per a què puguin desenvolupar-se amb facilitat en aquest

idioma. Per aquest mo�u, l’ac�vitat es planteja des d’una vessant molt pràc�ca, ac�va i par�cipa�va. 

La metodologia usada té en compte que es tracta  de classes fora  de l’horari  escolar,  i  per tant s’usen

materials i enfocaments lúdics. Com per exemple: jocs, cançons, contes, pel·lícules. 

Les classes s’adapten als diferents nivells i edats de les criatures. 

Grups: 

• Inf. 01: Mireia (P3 a P5)

• Inf. 02: Mariana (P3 a P5)

• Prim. 01: Joana (1er. a 3er)

• Prim. 02: Marina (4rt. a 6è)

✔ Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

✔ Lloc: aules de primària

✔ Sor�da: porta del carrer Varsòvia

✔ Es bot becar? No

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

Classes obertes / Exhibició:

A �nals de cada trimestre, hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

Empresa que el ges�ona:

*Els grups admeten un màxim de 8 alumnes,a infan�l

* *Els grups admeten un màxim de 12 alumnes, a primària
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Fitxa 6

Proposta pedagògica:

Es tracta d’un esport olímpic de contacte. La seva pràc�ca i el seu aprenentatge facilita el desenvolupament

moral, Xsic i de relació amb les altres. És una veritable escola de vida, té nombroses facetes educa�ves. 

Tot i ser ehereu d’un antoc sistema de lluita japonès, Jigoro Kano, el seu creador, va eliminar d’aquest art

marcial  totes  les tècniques periolloses  conservant les de major  valor  aportant  alhora noves habilitats  i

tècniques. 

La �nalitat de l’ac�vitat és que les criatures que la prac�quen ho passin molt bé jugant i aprenent en l’àmbit

motriu i personal. 

Ajuda a desenvolupar l’autoes�ma en l’àmbit personal, social i familiar. Millorar les capacitats d’autocontrol.

Afavorir  l’expressió  de  l’afec�vitat  contribuint  a  evitar  con[ictes  emocionals.  Canalitza  l’agressivitat,  i

afavoreix la concentració i  la constància. Físicament, treballa l’orientació i la capacitat espacial, desenvolupa

l’equiibri, la coordinació, la força i la resistència. 

Grups: 

• Sergio (P4 a 2on) • Sergio (3er. a 6è)

✔ Horari: dilluns i dimecres de 16:30 

       a 17:30

✔ Horari: dilluns i dimecres de 17:30 

          a 18:30

✔ Lloc: gimnàs

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

          els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí, per a les nascudes a par�r de l'any 2011

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

✔ Roba de judo 

Classes obertes / Exhibició:

A �nals de cada trimestre, hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

* Els grups admeten un màxim de 20 alumnes
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Fitxa 7

Proposta pedagògica:

És una ac�vitat  ar\s�ca que permet millorar les habilitats psicomotrius de les pa�nadores. Aprenent a

conèixer el propi cos, tant les seves capacitats com les limitacions. 

Es treballa la coordinació de tot el cos i el seu equilibri. Potencia la força de les cames. I tant el treball

individual com el d'equip, ajuda a les pa�nadores a adquirir més con�ança en elles mateixes, en les seves

possibilitats i en la valoració del grup i la seva cohesió. 

Es destaca la part ar\s�ca de l'ac�vitat, ja que és una de les seves caracterís�ques més importants.  El

control de la postura per a pa�nar, i sobretot per a l’execució de les �gures, és bàsic per a qualsevol persona

pa�nadora. 

Al llarg del curs es realitzen diverses coreogra�es, algunes de les quals es mostren a les dues exhibicions

públiques programades. 

Grups: 

• Bàsic: Raquel i Mireia (P5 a 2on.) • Mitjà: Raquel i Lydia (3er. a 6è)

✔ Horari: dilluns i dimecres de 16:30          

a 17:30

✔ Horari: dilluns i dimecres de 17:30        

a 18:30

✔ Lloc: pista

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

        els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí, per a les nascudes a par�r de l'any 2011

Què cal portar:
✔   Berenar, grup de les 16:30 (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'activitat) 
✔ Pa�ns

✔ Roba còmoda

Exhibició:

Durant el primer trimestre i  a final de curs, hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies. 
També es realitzen dues jornades d'exhibició. Una diumenge 4 de març i una altra a final de curs. 
Per a les dues exhibicions de final de curs, caldrà portar un "mallot" que tindrà un cost aproximat de 
45€ .

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 18 alumnes, al bàsic

** Els grups admeten un màxim de 15 alumnes, al mitjà

8
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Fitxa 8

Proposta pedagògica:

Es tracta d'una ac�vitat  ar\s�ca a través de la  qual  les par�cipants exploraran i  desenvoluparan d'una

manera conjunta i lúdica la seva imaginació. Es tracta d'una manera molt inicià�ca d'introduir-se en  el món

de la interpretació a través de jocs i exercicis interpreta�us. 

Les diferents posades en escenes que portaran a terme al llarg del curs, les ajudaran a perdre la vergonya de

parlar, ballar, imitar, inventar o imaginar davant de les altres i per tant les ajudarà a guanyar seguretat.

Es dona molta importància als jocs amb coreogra�es i moviments lliures que perme�n expressar els seus

sen�ments i emocions.

En tractar-se d'una ac�vitat que combina l'element individual i el grupal d'una manera molt equilibrada,

ajuda a aprendre a situar el seu jo dins del grup, a respectar els torns de cadascuna de les criatures, a

cooperar i col·laborar en un ambient de respecte i con�ança.

Grups: 

• Inf.: Inés (P4 i P5)

✔ Horari: dilluns de 16:30 a 17:30

✔ Lloc: ves\bul d'infan�l

✔ Sor�da: porta d'infan�l

          els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? No

Què cal portar:

✔ Berenar (el mengen durant els minuts previs a l'inici de l'ac�vitat)

Exhibició:

Durant el primer i segon trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

A �nal de curs hi haurà una jornada d’exhibició.

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 10 alumnes

9
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Fitxa 9

Proposta pedagògica:

Aquesta ac�vitat té com a objec�u apropar als infants al coneixement progressiu d'aquest esport. 

Es tracta d'un esport individual en el que cadascuna de les persones que el realitzen té la responsabilitat del

seu propi joc. Per tant,  ajuda a les tenistes a millorar la percepció que tenen d'elles mateixes. 

A nivell Xsic, ajuda a millorar i augmentar les habilitats motores, la coordinació oculo-manual i l'equilibri del

cos. 

A  mesura  que  s'avança  en  l'aprenentatge,  en  les  classes  es  va  aprofundint  en  els  diferents  cops  i  les

diferents tècniques pròpies d'aquest esport. 

L'enfocament de les classes té un esperit lúdic, per tal que els resul� una ac�vitat engrescadora.

Grups: 

• Prim.: Joel (1er. a 6è)

✔ Horari: dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30

✔ Lloc: pa�

✔ Sor�da: porta del carrer Telègraf

        els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia

✔ Es pot becar? Sí

Què cal portar:

✔ Bambes i roba còmoda

Classes obertes / Exhibició:

A �nals del primer i del segon trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a les famílies.

L'exhibició es farà a �nals de curs.

Empresa que el ges�ona:

* Els grups admeten un màxim de 8 alumnes
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Contacte

Si  teniu  algun  dubte,  problema o  suggerència  o  si  trobeu  alguna  errada  teniu  els  següents  canals  de

contacte:

extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat 

Telèfon Maise: 934502756

11
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Annex 2. Graelles d'activitats

A con�nuació disposeu de diferents graelles amb la mateixa informació recollida de diferents maneres.

Per �pus d’ac�vitat.................................................................................................................2

Graella d'ac�vitats..................................................................................................................2

 per cursos...........................................................................................................................3

 global.................................................................................................................................6

Contacte.................................................................................................................................7

1



Per tipus d’activitat

Activitats creatives 

teatre

Activitats d’idiomes

Get ready! Anglès

Activitats de dansa

Funcky i Hip Hop

Pa�natge

Activitats esportives

Baby tenis

Futbol iniciació

Futbol compe�ció

JudoTenis

Graella

d'activitats

2

P
3

P
4

P
5

1
r.

2
o

n

3
r.

4
rt

.

5
è

.

6
è

.

Baby Tenis

Funcky i Hip Hop

Futbol iniciació

Futbol compe�ció

Get ready! Anglès

Judo

Pa�natge

Teatre

Tenis



Horaris 

per cursos

3

P5

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns

Baby tenis

Judo

Pa�natge

Teatre

dimarts Get ready! Anglès

dimecres

Baby tenis

Judo

Pa�natge

Teatre

dijous Get ready! Anglès

P4

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns

Baby tenis

Judo

Teatre

dimarts Get ready! Anglès

dimecres
Baby tenis

Judo

dijous Get ready! Anglès

P3

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns Baby tenis

dimarts Get ready! Anglès

dimecres Baby tenis

dijous Get ready! Anglès



4

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns

Judo

Pa�natge

Tenis

dimarts

Funcky i Hip Hop

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

dimecres

Judo

Pa�natge

Tenis

dijous

Funcky i Hip Hop

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

1er. i 
2n.

3r. 

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns

Pa�natge

Judo

Pa�natge

Tenis

dimarts

Funcky i Hip Hop

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

Futbol compe�ció

dimecres

Pa�natge

Judo

Pa�natge

Tenis

dijous

Funcky i Hip Hop

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

Futbol compe�ció



5

16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

dilluns

Pa�natge

Judo

Pa�natge

Tenis

dimarts

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

Funcky i Hip Hop

Futbol compe�ció

dimecres

Pa�natge

Judo

Pa�natge

Tenis

dijous

Futbol iniciació

Get ready! Anglès

Funcky i Hip Hop

Futbol compe�ció

4t. a 
6è.



global

6

dilluns dimarts dimecres dijous

16:30 – 17:30

Baby tenis (P3 a P5) Funcky i Hip Hop (1r a  3r) Baby tenis (P3 a P5) Funcky i Hip Hop (1r a  3r) 

Judo (P4 a 2n.) Futbol iniciació (1r a   6è.) Judo (P4 a 2n.) Futbol iniciació (1r a   6è.) 

Pa�natge (P5 a 6è.) Get ready! Anglès (P3 a 6è.) Pa�natge (P5 a 6è.) Get ready! Anglès (P3 a 6è.)

Teatre (P4 i P5) Teatre (P4 i P5)

17:30 -18:30

Judo (3r a 6è.) Judo (3r a 6è.)

Pa�natge (3r a 6è.) Futbol compe�ció (3r a 6è.) Pa�natge (3r a 6è.) Futbol compe�ció (3r a 6è.)

Funcky i Hip Hop (4t a 6è.) Funcky i Hip Hop (4t a 6è.)

Tenis (1r a 6è.) Tenis (1r a 6è.)



Contacte
Si  teniu  algun  dubte,  problema o  suggerència  o  si  trobeu  alguna  errada  teniu  els  següents  canals  de

contacte:

extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat 

Telèfon Maise: 934502756

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat


dilluns dimarts dimecres dijous

Baby tenis (P3 a P5) Funcky i Hip Hop (1r a  3r) Baby tenis (P3 a P5) Funcky i Hip Hop (1r a  3r) 

Judo (P4 a 2n.) Futbol iniciació (1r a   6è.) Judo (P4 a 2n.) Futbol iniciació (1r a   6è.) 

Get ready! Anglès (P3 a 6è.) Get ready! Anglès (P3 a 6è.)

Teatre (P4 i P5) Teatre (P4 i P5)

17:30 -18:30

Judo (3r a 6è.) Judo (3r a 6è.)

Pa.natge  (3r a 6è.) Futbol compe.ció (3r a 6è.) Pa.natge  (3r a 6è.) Futbol compe.ció (3r a 6è.)

Tenis (1r. a 6è.) Tenis (1r. a 6è.)

16:30 – 
17:30

Pa.natge (P5)          
  (1r. a 6è.)

Pa.natge (P5)           
  (1r. a 6è.)

Funcky i Hip Hop (4t a 6è.) Funcky i Hip Hop (4t a 6è.)

Nom:

Inscripció a ac.vitats extraescolars - Curs 2017 - 2018

 Dades del/a nen/a

Cognom/s:

Curs que fa durant 2017-2018:

 Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a

Nom:

Cognom/s:

Adreça de correu electrònic:

Telèfon: Telèfon:

DNI / NIE:

 Ac.vitats

Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a

Data: 

1 dia

2 dies

1 dia

2 dies

1 dia

1 dia



Instruccions per a emplenar el formulari

És important que empleneu totes les dades que us demanem.

A la graella horària, marqueu l'ac.vitat a la que voleu inscriure la vostra Blla o el vostre Bll. 

Hi ha ac.vitats que es poden realitzar un dia o dos. Tingueu-ho present en el moment de fer la

inscripció. 

Recordeu que podeu teniu les següents opcions per a fer la inscripció:

✔ telemà.cament, a través del formulari d’inscripció que trobareu al web de l’AMPA 

✔ enviant un correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

adjuntant aquest formulari 

✔ presencialment al despatx de l’AMPA

entregant el formulari

✔ trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756 

en aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari d’inscripció en un termini màxim de 15 dies

mailto:ampatorrentdenmelis@hotmail.com


número de dies que assistirà

Acollida matins
1 2 3 5

número de dies que assistirà

Acollida tardes
1 2 3 4

Biblioteca oberta
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

1 2 o mésIndiqueu, si té 
germà/na:

Nom:

Inscripció a acollides i biblioteca - Curs 2017 - 2018

 Dades del/a nen/a

Cognom/s:

Curs que fa durant 2017-2018:

 Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a

Nom:

Cognom/s:

Adreça de correu electrònic:

Telèfon: Telèfon:

DNI / NIE:

 Serveis

Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a

Data: 

Indiqueu, si el/s sabeu, quins dies de la setmana:



Instruccions per a emplenar el formulari

Si teniu previst que la vostre *lla o el vostre *ll faci ús del servei d’acollides o del de biblioteca

oberta, de manera regular, heu d’emplenar aquest formulari.

És important que empleneu totes les dades que us demanem.

Recordeu que teniu les següents opcions per a fer la inscripció:

✔ telemà3cament, a través del formulari d’inscripció que trobareu al web de l’AMPA 

✔ enviant un correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com 

adjuntant aquest formulari 

✔ presencialment al despatx de l’AMPA

entregant el formulari

✔ trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756 

en aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari d’inscripció en un termini màxim de 15 dies

mailto:ampatorrentdenmelis@hotmail.com
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