
 

 
 

  

ESCOLA 9 GRAONS 

Activitats extraescolars 

Curs 2019-2020 



 

 

 

 

 

Activitat Preu Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Anglès  
36,50€/

mes  
 16.30 a 

18.00h  
    

Teatre 
29,50€/

mes 
16.30 a 
18.00 

    

Swing Maníacs 
31,50€/

mes 
16.30 a 
18.00     

Explorium 

29,50€/

mes 
(+25€ 

matrícula) 

   16.30 a 
18.00h 

 

Iniciació 
Esportiva 

25€/mes    
16.30 a 
18.00 

 

Ioga 
26,50€/

mes 
 16.30 a 

18.00 
   

Piscina                    
(dos grups) 

136,80€

/trimestre 
  16.30 a 

18.00 
  

Nau Espacial 
33,50€/

mes  
 

16.30 a 
18.00    

Música  
31,50€/

mes  
    

16.30 a 
18.00 

Acollida matí   

P3-P4-P5 

Franja de 
preus a 

sota  8.00 a 9.00 8.00 a 9.00 8.00 a 9.00 8.00 a 9.00 8.00 a 9.00 

Acollida tarda 

P3-P4-P5 

   Franja 

de preus a 
sota 

16.30 a 
18.00 

16.30 a 
18.00 

16.30 a 
18.00 

16.30 a 
18.00 

16.30 a 18.00 

Activitats Extraescolars 2019-20 

per nens/es de P4 i P5               

DES DE L’EQUIP DIRECTIU, L’AFA I FUNDESPLAI, RECOMANEM QUE ELS NENS/ES NO FACIN MÉS 

DE 3 EXTRAESCOLARS A LA SETMANA. 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

A partir del proper 25 de juny, cal que accediu a la pàgina web https://escoles.fundesplai.org/escola-

9-graons 

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places, s’entrarà a l’activitat per sorteig que se 

celebrarà el dia 16 de setembre a l’escola amb la Comissió d’Extraescolars 

Teniu com a data límit el dia 10 de setembre de 2019. 

  

  

https://escoles.fundesplai.org/escola-9-graons/enquesta-extraescolars-9-graons/
https://escoles.fundesplai.org/escola-9-graons/enquesta-extraescolars-9-graons/


 

 
 

Preus acollides matí, de 8.00 a 9.00h: 

  setembre octubre a maig  juny 

Acollida matí 5 dies 21,50€ 34,00€ 25,00€ 

Acollida matí 4 dies 17,80€ 28,00€ 20,60€ 

Acollida matí 3 dies 13,70€ 21,60€ 15,90€ 

Acollida matí 2 dies 9,50€ 15,00€ 11,00€ 

Acollida matí 1 dia 5,10€ 8,00€ 5,90€ 

 

Preus acollides tardes:  

  setembre   octubre a maig juny 

  45min 90min 45min 90min 45min 90min 

Acollida tarda 5 dies 16,50 €  32,30 €  26,00€ 52,00€ 19,10 €  37,40 €  

Acollida tarda 4 dies 13,20 €  25,90 €  20,80€ 40,80€ 15,30 €  30,00 €  

Acollida tarda 3 dies 10,00 €  19,40 €  15,60€ 30,60€ 11,50 €  22,50 €  

Acollida tarda 2 dies 6,70 €  13,00 €  10,40€ 20,40€ 7,70 €  15,00 €  

Acollida tarda 1 dia 3,30 €  6,50 €  5,20€ 10,20€ 3,90 €  7,50 €  

Piscina a Maristes  
Activitat adreçada a infants de P4 i P5 
Dia i horari: : dimecres de 16.30 a 18.30 h 
Preu de l’activitat: 136,80€/ trimestre 

Places: 20 (12 mínim) – OBRIREM 2 GRUPS – el grup del curs 18/19 ja té continuïtat assegurada 

(possiblement 3, si hi ha demanda) 

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

INSCRIPCIÓ TRIMESTRAL 
  
RECOLLIDA DIRECTAMENT A LA PISCINA 
  
Activitat vinculada a la Piscina MARISTES LA IMMACULADA 

Monitors/es d’acompanyament a la piscina de FUNDESPLAI 
 



 

   

Anglès amb Collage http://collagebarcelona.com/ca/ 
Little Faces és un programa creatiu i divertit d’immersió lingüística a l’anglès, que 

a través d’activitats participatives facilita l’aprenentatge de l’idioma. Treballem 

per projectes que duren de 5 a 8 setmanes, i cada classe s’estructura de la 

mateixa manera, afavorint que els nens se sentin còmodes i segurs per aprendre 

la llengua seguint un ritme i una rutina, mentre al mateix temps deixem espai per 

practicar l’anglès i explorar la seva pròpia creativitat expressiva a través 

d’activitats artístiques, cançons, jocs i contes. Amb aquest mètode, els alumnes 

participen activament en el procés d’aprenentatge de la llengua. Els temes es 

treballen cada setmana de manera progressiva, de manera que els alumnes 

adquireixen les eines per millorar les seves habilitats lingüístiques en un procés 

d’aprenentatge natural.  

  
 Grup de P4 i P5: dimarts de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 36,50 €/mes 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 12, amb dos professors/es 

       

Teatre amb Play Teatre https://playteatre.com/ 
Com moltes altres tècniques artístiques, la interpretació és una disciplina que ens 

permet acostar-nos a nosaltres mateixos i conèixer-nos més a fons. Amb aquest 

projecte es pretén desenvolupar, mitjançant el treball amb el cos i la veu, la 

nostra expressivitat i sensibilitat, així com la distinció de les diferents i infinites 

emocions que podem arribar a acumular en un sol segon, sempre a través de jocs 

i exercicis que facilitin el desenvolupament personal i la confiança en un mateix, 

permetent que cadascun dels integrants del grup assumeixi la seva pròpia 

velocitat d’aprenentatge, diferent de la de la resta. 
Objectius pedagògics 

 Afavorir el desenvolupament personal i la confiança en un 

mateix. 

 Desenvolupar les capacitats imaginativa, comunicativa, vocal, 

d’escolta, de coordinació i ritme dels i les participants. 

 Fomentar les relacions de grup i el treball en equip. 

 Preparació d’una peça teatral inèdita a presentar davant d’un 

públic familiar. 

 

  

 

 

 Grup de P4 i P5: dilluns de 16.30 a 17.30h 

 Preu de l’activitat: 29,50 €/mes 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20, i es faran dos grups. 

  

 

http://collagebarcelona.com/ca/
https://playteatre.com/


 

 
 

  

Dansa amb Swing Maníacs http://www.swingmaniacs.com/ 
Aquest tipus de dansa treballa la plasticitat del gest i del moviment, la capacitat 

d'organització de l'espai, la improvisació a través d'una diversitat de recursos creatius 

provinents de diferents estils musicals A més, persegueix la sensibilitat cap al propi 

cos i la interacció grupal en l'espai, amb la música i l'art, desenvolupant en el nen un 

concepte amplificat del que és la sensibilitat artística. 

• Desenvolupar en el nen el sentit de la musicalitat, ritme i coordinació, a través del 

moviment. 

• Estimular el desenvolupament de la creativitat mitjançant jocs diversos 

d'exploració del 

moviment. 

• Prendre consciència del cos (pes, centre) i espai i la seva importància en el grup. 

• Aprendre i assimilar conceptes bàsics sobre dansa. 

• Potenciar la seguretat emocional i el respecte als altres. 

• Generar un ambient agradable perquè el nen es senti motivat a la activitat, 

sempre respectant el seu ritme. 

 

 Grup de P4 i P5: dilluns de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 31,50 €/mes 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20 

 

Explorem amb Explorium http://explorium.cat/ 
eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la 

ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a través 

de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, 

lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu aprenentatge. 

A eXplorem realitzem activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la 

tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Treballem programant robots 

adequats per aquesta edat, fomentem el pensament lògic i el raonament amb jocs 

especialitzats i ens iniciem en el món de la experimentació i el mètode científic. 
  

  

 

 Grup de P4 i P5: dijous de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 29,50 €/mes (+25€ de matrícula que es podrà pagar en 

dos terminis, o prorratejat amb cada quota menusal) 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20 

http://www.swingmaniacs.com/
http://explorium.cat/


 

 

  

Iniciació Esportiva amb Fundesplai 

https://fundesplai.org/ca/ 
Aquesta activitat va dirigida a l’alumnat de P4 i P5 i té com a finalitat desenvolupar al 

màxim les habilitats motores bàsiques de l’infant mitjançant l'experimentació i el joc esportiu. Com 

a objectiu principal volem despertar l’interès dels nens i de les nenes per a la 
pràctica esportiva, de forma lúdica practicant i aprenent diferents esports per tal 

d’afavorir el criteri de decisió a l’hora de triar un esport quan són més grans. 
  

Aquesta activitat afavoreix la relació estreta amb altres companys i companyes a 

l’hora que permet transmetre al grup valors i normes mitjançant els jocs esportius. 

  

 
 Grup de P4 i P5: dijous de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 25,00 €/mes  

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20 

 

Ioga amb Energia de Llum http://www.energiadellum.com/ 

A l'actualitat, a molts nens i nenes, els costa concentrar-se degut a que no poden 
filtrar els estímuls externs; això els provoca provoca estreś i hiperactivitat. 
L'objetiu d'aquestes classes és acostar els beneficis del ioga als nens i nenes 

d'una manera amena i profunda, on aprendran a respirar, a sentir el seu cos, a 
relaxar-se però, sobretot, els jajudarà que siguin nens sans i feliços.  

Són classes d' 1 hora on es combinen cants de mantres, exercicis de respiració, 
estiraments i postures de ioga; també relaxació amb visualització o massatge; 

pintar mandales; meditació guiada mitjançant contes; .... 

Tot això a través del joc i aprenent els valors de la vida com el respecte i el 

compartir. 

 

 

 

 Grup de P4 i P5: dimarts de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 26,50 €/mes  

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 12 

 

 

 

 

https://fundesplai.org/ca/
http://www.energiadellum.com/


 

 
 

  

Emocions amb Nau Espacial https://lanauespacial.com/ 
La Nau Espacial és un espai que treballem l’educació emocional amb infants a 

partir del joc; el nostre principal servei és una extraescolar setmanal de jocs i 
educació emocional a partir de la qual tractem tots els àmbits que 

comprenen la intel·ligència emocional: coneixement de les emocions, gestió i 
comunicació de les mateixes, motivacions i valors personals, empatia i 
habilitats socials, com a temes principals. 

  

  

  

 

 Grup de P4 i P5: dimarts de 16.30 a 18.00h   

 Preu de l’activitat: 33,50€/mes 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20 

 

Música amb Música Activa 

http://www.musicactiva.net/MUSICAC_inici+Noticies_SET.html 

Formació musical als 3-4-5 anys amb l’aplicació “conte musical” 

 
L’aplicació de “conte musical” que proposa el Programa d’Estudis 

MusicActiva per a aprendre a fer música a l’edat de 3-4 i 5 anys, utilitza la 
ficció del conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per posar en 
marxa la imaginació dels infants i convidar-los a representar les escenes del 

conte, escenes que representarà mitjançant els exercicis musicals 
teatralitzats que ens proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical 

perquè els nens i nenes d’aquesta edat aprenguin a fer música amb sentit 
artístic. 
 

 Grup de P4 i P5: divendres de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 31,50 € 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 Places: 20 

 

https://lanauespacial.com/
https://lanauespacial.com/leducacio-emocional/
https://lanauespacial.com/leducacio-emocional/
http://www.musicactiva.net/MUSICAC_inici+Noticies_SET.html


 

  


