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Benvolgudes famílies,

Un any més, l’AMPA de l’Escola Torrent d'en Melis posa a la vostra disposició una àmplia
oferta d’activitats extraescolars per a què les vostres filles i els vostres fills puguin gaudir-ne
en el seu temps lliure.
Hi trobareu tota la informació necessària per a poder fer la inscripció, tramitar les beques o
per a poder gaudir de les portes obertes de l’inici de curs.
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 fer saber.
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infantil
___P3

a P5_________________________________________________________________________________

GET READY! ANGLÈS

MULTIESPORTS

TENIS

BALL

___P4

a P5_________________________________________________________________________________

TEATRE INFANTIL
___P5______________________________________________________________________________________

JUDO
PATINATGE

primària
___1e.

a 4rt._________________________________________________________________________________

ESCOLA DE FUTBOL

___3er.

a 6è._________________________________________________________________________________

FUTBOL COMPETICIÓ

___1e.

a 6è._________________________________________________________________________________

GET READY! ANGLÈS
FERTA D'ACTIVITATS
JUDO EXTRAESCOLARS

ESCACS
GUITARRA

HIP HOP

TEATRE PRIMÀRIA

PATINATGE

TENIS
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Get ready! Anglès
Adquirir coneixements de llengua anglesa a través del joc i d'activitats lúdiques

P3 a P5

infantil

Horari
Op. 1: dimarts |Op. 2: dijous | Op. 3: dimarts i dijous
16:30 – 17:45
60€ / 45€ (1 dia)
Es pot becar? No
111€ / 90€ (2 dies)

Multiesports

Tenis

Tastet d’esports

Iniciació a la pràctica del tenis.

P3 a P5

P3 a P5

Horari
dimarts - 16:30 – 17:45

Horari
dilluns i dimecres - 16:30 – 17:45

75€ / 54€

129€ / 108€

Es pot becar? No

Es pot becar? No

Ball

Judo

Aproximació al ball per als més menuts.
Un ball per trimestre

Descobrir i perfeccionar aquesta art marcial

P3 a P5

P5

Horari
dimecres - 16:30 – 17:45

Horari
Op. 1: dilluns |Op. 2: dimecres | Op. 3: dimecres i diluns

75€ / 54€

81€ / 60€ (1 dia)
111€ / 90€ (2 dies)

Es pot becar? No

Es pot becar? No

Teatre infantil

Patinatge

Divertir-se jugant a través de l’expressió oral i corporal

Aprendre de manera diferents tècniques sobre rodes

P4 a P5

P5

Horari
dilluns - 16:30 – 17:45

Horari
dilluns i dimecres – 16:30 -17:45

54€ / 75€

93€ / 72€

Es pot becar? No

Es pot becar? No

* 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.
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primària

Get ready! Anglès
Adquirir coneixements de llengua anglesa a
través del joc i d'activitats lúdiques

1r. a 6è.
Horari
dimarts i dijous
16:30 – 17:45
111€ / 90€
Es pot becar? No

Escola de futbol

Futbol competició

Iniciació al futbol sense competició

Pràctica de futbol amb competició amb escoles de Barcelona

1r. a 4t.

3r. a 6è.

Horari
dimarts i dijous - 16:30 – 17:45

Horari
dimarts i dijous - 17:45 – 18:45

90€ / 69€

114€ / 93€

Es pot becar? Sí

Es pot becar? Sí

Hip hop

Judo

Aproximació al ball per als més menuts
Un ball per trimestre

Descobrir i perfeccionar aquesta art marcial

1r. a 6è.

1r. a 6è.

Horari
1r. a 3r.: dimarts i dijous – 16:30 – 17:45
4t. a 6è.: dimarts i dijous – 17:45 – 18:45

Horari
1r. i 2n.: dilluns i dimecres – 16:30 – 17:45
3r. a 6è.: dilluns i dimecres – 17:45 – 18:45

87€ / 66€

111€ / 90€

Es pot becar? Sí

Es pot becar? Sí

Teatre primària

Patinatge

Introducció al món de l’expressió teatral

Aprendre de manera diferents tècniques sobre rodes

1r. a 6è.

1r. a 6è

Horari
dijous - 16:30 – 17:45

Horari
1r. i 2n.: dilluns i dimecres – 16:30 – 17:45
3r. a 6è.: dilluns i dimecres – 17:45 – 18:45

81€ / 60€

Es pot becar? Sí
93€ / 72€

Tenis

Es pot becar? Sí

Escacs

Iniciació i/o perfeccionament d’aquest esport

1r. a 6è.

1r. a 6è

Horari
Dilluns i dimecres - 17:45 – 18:45
129€ / 108€
Es pot becar? Sí

Horari
dimarts – 16:30 – 17:45
75€ / 54€
Es pot becar? Sí
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Zumba
Mares i pares
Horari
dijous
19:30 – 20:30

51€ / 30€

Altres serveis
Com cada curs, des de fa anys, hi ha un conveni amb el Martinenc per a facilitar la realització de l’activitat de
bàsquet als infants de la nostra escola. Una persona del club de bàsquet es responsabilitza de passar a buscar
els infants matriculats, que esperen a la biblioteca de l’escola i els acompanya al gimnàs.
En finalitzar l’entrenament, les famílies els passen a buscar al pavelló.

Bàsquet Martinenc
Activitat del CEM Guinardó
L’AMPA i el club ofereixen el
servei d’acompanyament

P4. a 6è.
Horari
Dimarts i dijous - 17:00
Servei gratuït
Per a més informació: Consulteu al CEM Guinardó
93 436 47 46 – http://fcmartinenc.cat/proves-dacces/

7

Altes i baixes durant el curs
Dates d’inscripció: 15 de juny a 19 de setembre de 2018.
Sabem que per al bon funcionament de les activitats, és desitjable iniciar-les i acabar-les conjuntament amb
el grup. D’aquesta manera es facilita la cohesió, millora l’evolució i l’aprenentatge de la matèria, facilita la
gestió de les pròpies activitats, 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 activitats
extraescolars al llarg del curs seguint els procediments que us detallem a continuació:

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 efectiva sempre i quan quedin places vacants.
Es pot fer:
 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari
d’inscripció, signat.
 entregant el formulari d’inscripció a l’AMPA, ja sigui a la bústia o al despatx.
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756, durant l’horari d’atenció presencial. En aquest cas, caldrà
passar a entregar el formulari d’inscripció en un termini màxim de 15 dies.
Horari d’atenció presencial:
dilluns a divendres de 16:30 a 18:30

Baixes
S’haurà de notificar la baixa, si és possible, 15 dies abans d’abandonar l’activitat.
En cas de baixa injustificada no es retornarà l’import abonat.

La inscripció, en tots els casos, és obligatòria.
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Activitats extraescolars subvencionades
Des del curs 2017-2018, l'AMPA de l'escola Torrent d'en Melis està inscrita a l'Ajuntament de Barcelona com
a entitat homologada, de manera que per a la majoria de les nostres extraescolars es pot demanar subvenció.
Les activitats que estan subvencionades són aquelles que afavoreixen la pràctica esportiva fora de l’horari
escolar.
La subvenció la poden sol·licitar la mare, el pare o la persona tutora d’un infant o adolescent que tingui entre
6 anys (nascut l’any 2012) i 17. Que resideixi amb la seva unitat familiar a Barcelona. I que la renda per
membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000,00 € l’any. En cas d’infants o adolescents que
presentin necessitats educatives especials, podran sol·licitar la subvenció encara que no resideixin a
Barcelona.

Activitats ofertes per l’AMPA, subvencionades:









Escola de futbol
Futbol competició
Hip hop
Patinatge (primària)
Escacs
Judo (primària)
Teatre (primària)
Tenis
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Quotes i pagament
A les pàgines 5 i 6, en la presentació de les activitats ofertes; teniu la informació del preu de cadascuna de les
activitats 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:
 novembre [primer trimestre]
 gener [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.

Rebuts bancaris retornats o impagats
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 justificades.
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Altres activitats extraescolars
Acollida matins
P3 a 6è
Horari
De dilluns a divendres, des de les 7:30 fins a les 9:00 hores
El servei d’acollida matinal s’ofereix fins a l’horari d’entrada ordinari dels infants a la classe, però per
qüestions organitzatives, l’entrada només es pot fer fins a les 8:50 hores.
Preus

1 dia setmanal
2 dies setmanals
3 dies setmanals
4 dies setmanals
5 dies setmanals
1 dia esporàdic

HORA D’ENTRADA
7:30 – 8:15
8:15 – 8:50
Sòcies
No sòcies
Sòcies
No sòcies
12,00 €
15,00 €
8,00 €
11,00 €
19,00 €
22,00 €
15,00 €
18,00 €
24,00 €
27,00 €
19,00 €
22,00 €
27,00 €
30,00 €
22,00 €
25,00 €
30,00 €
33,00 €
25,00 €
28,00 €
3,50 €
4,00 €
2,50 €
3,00 €

Descomptes mensuals
1 germana
2 germanes

-7,00 €
-9,00 €

* Els preus són mensuals.
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus.
*** El descompte mensual per germana, s’aplica a la totalitat de la suma de les quotes individuals.
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Permanència tardes
P3 a P5
Horari
De dilluns a dijous, des de les 16:30 i fins a les 17:30 hores
Preus

1 dia setmanal
2 dies setmanals
3 dies setmanals
4 dies setmanals
1 dia esporàdic

Sòcies
7,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
3,00 €

Descomptes mensuals
Germanes

-3,00 €

No sòcies
10,00 €
13,00 €
15,00 €
18,00 €
3,50 €

* Els preus són mensuals.
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus.
S’ofereix un servei d’acollida amb activitats dirigides als infants d’educació infantil amb activitats dirigides
que giren sobre tres àmbits temàtics diferents:
- Descobreix l’art
- Jocs del món
- Jocs tradicionals

Biblioteca oberta
1er. A 6è.
Horari
De dilluns a divendres, des de les 16:30 i fins a les 18:30 hores
Preus
Gratuït

Si teniu previst fer ús d’algun d’aquests serveis, de manera regular, heu de fer la inscripció al servei a través
del formulari corresponent.
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Empreses que realitzen les activitats

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Get ready! Anglès
Ball
Hip hop
Patinatge
Tenis
Zumba
Acollida matins
Permanència tardes
Biblioteca oberta







Escola de futbol
Futbol competició
Multiesports
Teatre infantil
Teatre primària

Club d’Escacs Peona i Peó
 Escacs

-

Batuka Torrent
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Graella d’activitats

16:30 - 17:45

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

tenis

anglès

tenis

anglès

judo I

multiesports

judo I

teatre infantil

escacs

ball

teatre primària

patinatge I

hip hop I

patinatge I

hip hop I

escola de futbol

17:45 - 18:45

19:30 - 20:30

escola de futbol

tenis

escacs

tenis

judo II

hip hop II

judo II

hip hop II

patinatge II

futbol competició

patinatge II

futbol competició

zumba

Annex 1. Fitxes activitats
A continuació trobareu les 15 fitxes corresponents a cadascuna de les activitats extraescolars que es realitzen.
En elles es recull el detall de les informacions més destacades de cadascuna d’elles.

Acollida matins (fitxa 1)
Anglès (fitxa 2)
Ball (fitxa 3)
Biblioteca oberta (fitxa 4)
Escacs (fitxa 5)
Escola de futbol (fitxa 6)
Futbol competició (fitxa 7)
Hip hop (fitxa 8)
Judo (fitxa 9)
Multiesports (fitxa 10)
Permanències tarda (fitxa 11)
Patinatge (fitxa 12)
Teatre (fitxa 13)
Tenis (fitxa 14)
Zumba (fitxa 15)
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[fitxa 01]

ACOLLIDA MATINS
Proposta pedagògica:
Sovint els horaris escolars coincideixen amb les hores d’entrada a la feina de molts membres de
la família. Sovint, doncs, no podem acompanyar els infants a les 9 del matí a l’escola. Per aquest
motiu l’AMPA organitza un servei d’acollida matinal en el que els infants podran estar a l’escola
sota la supervisió de professionals.
Durant l’estona que hi siguin podran esmorzar, pintar, jugar, establir vincles amb altres infants
de la seva mateixa edat i d’altres, etc.

Grups:


Acollida: Raquel i Clàudia (P3 a 6è)

 Horari: dilluns a divendres des de les 07:30 fins a les 09:00
(no s’admet l’entrada a partir de les 8:50 hores)
 Lloc: menjador i patis
 Entrada: porta del carrer Telègraf
 Es pot becar? No

Què cal portar?


Esmorzar, si no esmorzen a casa i si entren abans de les 8:30.

Empresa gestionadora:

* Si teniu previst fer ús d’aquest servei habitualment, cal que empleneu el formulari d’inscripció
** Per a fer ús d’aquest servei puntualment, si podeu aviseu amb antelació, sinó, porteu l’infant
a l’hora que necessiteu i us passarem el rebut el proper mes.

[fitxa 02]

ANGLÈS
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 participants.
Als infants se’ls vol dotar de les eines necessàries per a què puguin desenvolupar-se amb facilitat
en aquest idioma. Per aquest motiu, l’activitat es planteja des d’una vessant molt pràctica, activa
i participativa.
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 dels infants.

Grups:


inf: Jana (P3 a P5)








prim: Marina (1er. A 6è)

Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 17:45
Lloc: aules de primària
Sortida: porta del carrer Varsòvia
Es pot becar? No

Què cal portar?


Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 8 alumnes, a infantil
** Els grups admeten un màxim de 12 alumnes, a primària

[fitxa 03]

BALL
Proposta pedagògica:
El ball, com a expressió corporal, és un instrument ideal per a què els més petits millorin el seu
desenvolupament psicomotriu a través de l’harmonització total.
La proposta recull la tres tipologies de ball, que es treballaran al llarg de cadascun dels tres
trimestres.

Grups:


Infantil: Clàudia (P3 a P5)

 Horari: dimecres de 16:30 A 17:45
 Lloc: vestíbul d’infantil
 Sortida: 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 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 10 alumnes

[fitxa 04]

BIBILIOTECA OBERTA
Proposta pedagògica:
Sovint els horaris escolars coincideixen amb les hores de sortida a la feina de molts membres de
la família. Sovint, doncs, no podem anar a buscar-los en el moment de la sortida de l’escola o de
les activitats extraescolars de primera hora. L’AMPA ofereix aquest servei per tal que els infants
estiguin a un lloc segur i tranquil en el que poder llegir, acabar tasques pendents o fer consultes
de biblioteca.

Grups:


Biblioteca: Guillem (1er. a 6è.)

 Horari: dilluns a divendres des de les 16:30 fins a les 18:30
 Lloc: biblioteca
 Sortida: porta del carrer Varsòvia

Empresa gestionadora:

* Si teniu previst fer ús d’aquest servei habitualment, cal que empleneu el formulari d’inscripció.
** Per a fer ús d’aquest servei puntualment, aviseu a l’escola.

[fitxa 05]

ESCACS
Proposta pedagògica:

Els escacs es poden definir com la gimnàstica de la ment. A través d’ells escacs s'ensenya
a analitzar, pensar i actuar davant del tauler amb l'objectiu de fomentar una sèrie de
valors, aptituds i actituds que els infants podran aprofitar per la seva experiència vital.
Potencia i exercita la capacitat de concentració, la creativitat i l'autoestima, ensenya a
prendre decisions i aprendre dels propis errors. Ajuda també a potenciar la convivència
i el respecte vers els altres.

Grups:


Biblioteca: Albert (1er. a 6è.)






Horari: dimarts de 16:30 a 17:45
Lloc: aules de primària
Sortida: porta del carrer Varsòvia
Es pot becar? Sí

Què cal portar?
 Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 10 alumnes.

[fitxa 06]

ESCOLA DE FUTBOL
Proposta pedagògica:
El futbol sala és un esport col·lectiu amb pilota que es juga amb dos equips de 5 membres
cadascun. Aquest esport satisfà la necessitat natural de moviment i de joc que tenen totes les
criatures. Aporta beneficis fisiològics, psicològics i socials pel caràcter col·lectiu que té.
Els entrenaments i les dinàmiques de joc i de grup s'adeqüen a les diferents edats de cadascuna
de les participants.
Aquesta proposta d'activitat s'ha d'entendre com una "Escola de futbol". En la que els infants
que hi participen, gaudeixen de tots els avantatges de la pràctica d'aquest esport, però sense
haver de seguir el calendari marcat per la lliga escolar.
En les sessions es persegueixen els següents objectius: 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 gestionar les derrotes i les
victòries.
Grups:


Esc. futbol: Marcel (1er. a 2on.)

 Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 17:45
 Lloc: pista
 Sortida: 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 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
Bambes i roba còmoda.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.
Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 19 alumnes

[fitxa 07]

FUTBOL COMPETICIÓ
Proposta pedagògica:
El futbol sala és un esport col·lectiu amb pilota que es juga amb dos equips de 5 membres
cadascun. Aquest esport satisfà la necessitat natural de moviment i de joc que tenen totes les
criatures. Aporta beneficis fisiològics, psicològics i socials pel caràcter col·lectiu que té.
Els entrenaments i les dinàmiques de joc i de grup s'adeqüen a les diferents edats de cadascuna
de les participants.
En les sessions es persegueixen els següents objectius: 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 gestionar les derrotes i les
victòries. Molts d'aquests objectius es treballen en més profunditat pel fet de participar en la
lliga escolar.
Grups:
 Benjamí: Marcel (3er. a 4rt.)
 Aleví: Loli (5è. a 6è.)

Per als infants que realitzen
activitats extraescolars a
segona hora, l’AMPA ofereix
un servei d’acollida gratuït
de 16:30 a 17:45 gestionat
per l’empresa Iniciatennis.

 Horari: dimarts i dijous de 17:45 a 18:45
 Lloc: pista
 Sortida: 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:

Al web de l’AMPA hi podeu trobar el calendari de competició actualitzat

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 16 alumnes

[fitxa 08]

HIP HOP
Proposta pedagògica:
Es tracta d’una proposta d’activitat 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’elasticitat, 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 coreografies diferents. En aquest punt és fonamental el treball en
equip entre totes les participants, per tal que el resultat dels balls sigui el desitjat.

Grups:
 Bàsic: Clàudia (1er. a 2on.)
Horari: dimarts i dijous de 16:30 a
17:45



Mitjà: Clàudia (3er. a 6è.)
Horari: dimarts i dijous de 17:45 a
18:45

 Lloc: gimnàs
 Sortida: 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 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
 Bambes i roba còmoda.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
Durant el segon trimestre hi haurà una primera exhibició (data pendent de confirmació)
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.
Per a l’exhibició de final de curs, caldrà portar un “vestuari”, que tindrà un preu aproximat
de 25,00 €.

Empresa gestionadora:

Per als infants que realitzen
activitats extraescolars a
segona hora, l’AMPA ofereix
un servei d’acollida gratuït
de 16:30 a 17:45 gestionat
per l’empresa Iniciatennis.

* Els grups admeten un màxim de 15 alumnes

[fitxa 09]

JUDO
Proposta pedagògica:
Es tracta d’un esport olímpic de contacte. La seva pràctica i el seu aprenentatge facilita el
desenvolupament moral, físic i de relació amb les altres. És una veritable escola de vida, té
nombroses facetes educatives.
Tot i ser hereu d’un antic sistema de lluita japonès, Jigoro Kano, el seu creador, va eliminar
d’aquest art marcial totes les tècniques perilloses conservant les de major valor aportant alhora
noves habilitats i tècniques.
La finalitat de l’activitat és que les criatures que la practiquen ho passin molt bé jugant i aprenent
en l’àmbit motriu i personal.
Ajuda a desenvolupar l’autoestima en l’àmbit personal, social i familiar. Millorar les capacitats
d’autocontrol. Afavorir l’expressió de l’afectivitat contribuint a evitar conflictes emocionals.
Canalitza l’agressivitat, i afavoreix la concentració i la constància. Físicament, treballa
l’orientació i la capacitat espacial, desenvolupa l’equilibri, la coordinació, la força i la resistència.

Grups:
 Sergio i Luís (P4 a 2on.)
Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a
17:45



Sergio (3er. a 6è.)
Horari: dilluns i dimecres de 17:45 a
18:45

 Lloc: gimnàs.
 Sortida: porta del carrer Varsòvia.
 Es pot becar? Sí, per als infants nascuts a partir de l’any 2012.

Què cal portar?
 Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
 Roba de judo.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.
Per als infants que realitzen
activitats extraescolars a
segona hora, l’AMPA ofereix
un servei d’acollida gratuït
de 16:30 a 17:45 gestionat
per l’empresa Iniciatennis.

* Els grups admeten un màxim de 20 alumnes

[fitxa 10]

MULTIESPORTS
Proposta pedagògica:
L’activitat fomenta la millora psicomotriu dels infants que la practiquen des del vessant lúdic del
joc i de l’esport. L’etapa infantil, plena d’energia i de desig d’experimentació és ideal per a
introduir un petit tast de diferents esports i a través d’aquests anar adoptant les característiques
bàsiques que aquests ofereixen.

Grups:


Albert i Loli (P3 a P5)
 Horari: dimarts de 16:30 A 17:45.
 Lloc: pati petit.
 Sortida: 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 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
Roba còmoda i bambes.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 15 alumnes

[fitxa 11]

PERMANÈNCIES TARDA
Proposta pedagògica:
Com a resposta a les necessitats que sovint tenim les famílies, l’AMPA ofereix un servei d’acollida
específic per als infants d’educació infantil. En aquest, que té com a durada màxima una hora,
estaran atesos per professionals especialitzats que els acompanyaran en la realització de petits
tallers de manualitats.
Aquest servei permet que les famílies que ho necessitin puguin arribar més tard a recollir els
infants sense la rigidesa horària de les activitats extraescolars.

Grups:


Permanència: Laura (P3 a P5)

 Horari: dilluns a dijous de 16:30 a 17:30.
 Lloc: menjador.
 Sortida: porta del carrer Telègraf.
Els dies de pluja per la porta del carrer Varsòvia.
 Es pot becar? No

Què cal portar?


Berenar.

Empresa gestionadora:

* Si teniu previst fer ús d’aquest servei habitualment, cal que empleneu el formulari d’inscripció
** Per a fer ús d’aquest servei puntualment, aviseu.

[fitxa 12]

PATINATGE
Proposta pedagògica:
És una activitat artística que permet millorar les habilitats psicomotrius dels infants. 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, els ajuda a adquirir més confiança en ells mateixos, en les seves
possibilitats i en la valoració del grup i la seva cohesió.
Es destaca la part artística de l'activitat, ja que és una de les seves característiques més
importants. El control de la postura per a patinar, i sobretot per a l’execució de les figures, és
bàsic.
Al llarg del curs es realitzen diverses coreografies, algunes de les quals es mostren a les dues
exhibicions públiques programades.
Grups:
 Bàsic: Raquel i Lydia (P5 a 2on.)
Horari: dimarts i dijous de 16:30 a
17:45



Mitjà: Raquel i Lydia (3er. a 6è.)
Horari: dimarts i dijous de 17:45 a
18:45

 Lloc: pista gran.
 Sortida: porta del carrer Telègraf
els dies de pluja, per la porta del carrer Varsòvia.
 Es pot becar? Sí, per als infants nascuts a partir de l’any 2012.
Què cal portar?
 Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
 Patins i roba còmoda.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
Durant el segon trimestre es farà una primera exhibició (data pendent de confirmació)
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.
Per a l’exhibició de final de curs, caldrà portar un “vestuari”,
Per als infants que realitzen
que tindrà un preu aproximat de 45,00 €.
activitats extraescolars a
segona hora, l’AMPA ofereix
un servei d’acollida gratuït
de 16:30 a 17:45 gestionat
Empresa gestionadora:
per l’empresa Iniciatennis.

* Els grups admeten un màxim de 18 alumnes, al Bàsic
* Els grups admeten un màxim de 15 alumnes, al Mitjà

[fitxa 13]

TEATRE
Proposta pedagògica:
Es tracta d'una activitat artística a través de la qual les participants exploraran i desenvoluparan
d'una manera conjunta i lúdica la seva imaginació. Es tracta d'una manera molt iniciàtica
d'introduir-se en el món de la interpretació a través de jocs i exercicis interpretatius.
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 coreografies i moviments lliures que permetin expressar
els seus sentiments i emocions.
En tractar-se d'una activitat 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 confiança.
Grups:
 Infantil: Alberto (P4 a P5)
Horari: dilluns de 16:30 a 17:45
Lloc: vestíbul infantil



Primària: Alberto (1er. a 6è.)
Horari: dijous de 16:30 a 17:45
Lloc: aules de primària

 Sortida: porta del carrer Telègraf
els dies de pluja, per la porta del carrer Varsòvia.
 Es pot becar? Sí, per als infants nascuts a partir de l’any 2012.
Què cal portar?
 Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 10 alumnes

[fitxa 14]

TENIS
Proposta pedagògica:
Aquesta activitat té com a objectiu 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 físic, 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 resulti una activitat engrescadora.
Grups:
 Infantil: Joel (P3 a P5)
Horari: dilluns de 16:30 a 17:45



Primària: Joel (1er. a 6è.)
Horari: dijous de 17:45 a 18:45

 Lloc: pati petit.
 Sortida: porta del carrer Telègraf
els dies de pluja, per la porta del carrer Varsòvia.
 Es pot becar? Sí, per als infants nascuts a partir de l’any 2012.
Què cal portar?
 Berenar. El mengen durant els 15 minuts previs a l'inici de l'activitat (de 16:30 a 16:45).
 Bambes i roba còmoda.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals del primer trimestre hi haurà una setmana amb classes obertes a totes les famílies.
Durant el segon trimestre es farà una primera exhibició (data pendent de confirmar).
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 10 alumnes.

[fitxa 15]

ZUMBA
Proposta pedagògica:
És una activitat pensada per als pares i mares de l’escola que vulguin passar una bona estona i
desconnectar de la rutina diària.
La zumba és una pràctica de fusions de ritmes aeròbics i coreografies senzilles sobretot inspirats
en música llatina. Amb les diferents coreografies servirà per a cremar calories i guanyar en salut.
Grups:
 Clàudia (mares i pares)
Horari: dijous de 19:30 a 20:30
 Lloc: gimnàs.
 Sortida: porta del carrer Telègraf
 Es pot becar? No.
Què cal portar?
 Bambes i roba còmoda.

Portes obertes / Exhibicions:
A finals de curs hi haurà la tradicional jornada d’exhibicions.

Empresa gestionadora:

* Els grups admeten un màxim de 15 alumnes.

