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Benvolgudes famílies, 
 
Un any més, pel curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’Escola Can Roca ha confiat la ges-
tió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, 
pensant en els interessos i necessitats dels usuaris d’aquest servei. 
 
Les activitats extraescolars proposades tenen objectius bàsics que s’establiran per conèi-

xer els elements principals de la tècnica a la que el nen/a s’hagi apuntat. A l’hora de tre-

ballar l'activitat ho farem d’una forma motivadora i engrescadora, a través d’una meto-

dologia de treball participativa  i activa. D’aquesta manera es fomenta l’aprenentatge a 

través de la vivència. Ens proposem també transmetre valors com la cooperació, l’esforç, 

la responsabilitat i el respecte que ens ajudaran a desenvolupar les capacitats i a estimu-

lar la creativitat de tots els nens i nenes. Totes les activitats seran implantades per pro-

fessionals en el món del lleure o l’ensenyament i amb la titulació necessària pel tipus 

d’activitat que realitzen. 

 
Des de l’AMPA voldríem recordar-vos quines són les normes que regeixen les activitats 
per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquestes: 
 
.- Cal fer el pagament del rebut de l’activitat mitjançant domiciliació bancaria. Fundesplai 
us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’1 quota significa no 
poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 
 
.- Les activitats tenen places limitades (mínim de 8 i màxim de 15). En cas de no arribar al 
mínim l’activitat s’haurà de suspendre i, en cas de superar el nombre d’inscrits hi haurà 
llista d’espera. 
 
.- BAIXES I ALTES.  Les altes i baixes durant el curs, s’hauran de notificar del 1 al 20 del 
mes en curs per escrit a la coordinadora del servei i fer enviament de mail a l’adreça 
cparra@fundesplai.org. 
  
Us recordem que de dilluns a divendres de 16.00 a 17.45h, comptareu amb la presencia 

de la coordinadora de les extraescolars,  per qualsevol dubte que tingueu.  

Us esperem a tots i totes!!!! 

Activitats extraescolars a l’escola 

LA RECOLLIDA 
A l’hora de sortir, el monitor/a de l’activitat recollirà al grup d’infants i es dirigiran al lloc 
destinat per dur a terme l’activitat. Demanem que els infants portin un petit berenar 
(galetes, suc, iogurt, fruita...) quelcom petit per tal de poder agafar forces fins a l’hora de 
sortir.   
 

LA SORTIDA 
Es prega puntualitat a l’hora de la recollida dels infants. 

 
ALTRES 
Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a l’AMPA de l’escola, a la coordinadora de les acti-
vitats extraescolars, o trucar a Fundesplai per  tractar temes administratius. 
 
Recordeu que hi haurà una primera pre-inscripció al juny en format paper i que per poder 
confirmar la vostra participació en les extraescolars de curs 2019-2020 caldrà formalitzar  la 
vostra inscripció la 2ª quinzena de setembre. 



 

 

Activitats Infantil 
 
TastaTARDES: Projecte educatiu treballat específicament per oferir acti-
vitats adaptades i pensades per als infants d’Educació Infantil. La inscripció es 
realitzarà per dies fixes. 

Activitats Esportives 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30 
- 

17:45 

Fem  
teatre! 

Art &  
Colors  

 (en anglès) 

Primeres 
notes  

musicals 
Emocionari 

Dansem i 
ballem 

Activitats Lúdiques 

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Escola  
d'ATLETISME 

16:30 
- 

17:45 
3r-6è* P4-2n 3r-6è* P4-2n 

*opció com-
petició a  

determinar 

Escola de  
PATINATGE 

16:30 
– 

17:45 
  

3r-6è  
(Nivell 2) 

    
P5-2n 

(Nivell 1) 

Escola de  
BASQUET 

16:30 
– 

17:45 
    1r-6è 

FUTBOL  
INICIACIÓ 

16:30 
– 

17:45 
P3-P5   P3-P5     

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

TEATRE 
16:30 

- 
17:45 

 1r-6è  1r-6è  

DANSA  
URBANA 

16:30 
– 

17:45 
 4t-6è 1r-3r  4t-6è 1r-3r  

ART-ATTACK 
16:30 

– 
17:45 

1r-3r    4t-6è 

ROBÒTICA 
16:30 

– 
17:45 

  1r-6è    

JUGUEM AMB 
LA CIÈNCIA 

16:30 
– 

17:45 
   1r-6è  

   ATLETISME 
 
Els nens tenen molta energia, estan sempre corrent i saltant. L'atletisme per a 
nens permet que descarreguin aquesta energia, que es diverteixin, que es socia-
bilitcin i, per descomptat, que prenguin bons hàbits d'exercici per al futur. 
 
Practicant aquest esport el nen guanya resistència física, velocitat, agilitat, millor 
capacitat pulmonar ia més estimula les hormones de creixement i el desenvolu-
pament dels músculs i altres sistemes del cos. 
 
A més, el atletisme contribueix a tenir uns ossos més forts, disminuir el greix 
corporal i millorar el sistema immunitari. Vine a fer atletisme, vine a fer salut. 
 

NIVELL I:   de P4 a 2n  
 
Dia i horari:   Dimarts i dijous, de 16.30 a 17.45 h. 
 
NIVELL II:   de 3r a 6è  
 
Dia i horari:   Dilluns i dimecres, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:   30,00 €                             

Aquesta activitat, a més, afavoreix la participació en diferents jornades atlètiques 
de cros escolars organitzades per l’Ajuntament de Castelldefels on els vostres fills 
i filles podran posar a prova els seu avenços. 
 
Informar que per al grup de NIVELL II caldrà emplenar una autorització per tal 
que puguin anar a fer entrenament fora de l’escola. 
 
Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a la coordinadora de les extraescolars, 
disponible de dilluns a divendres, de 16:30 a 17:45 a l’escola. 



 

 

   TEATRE  
 
Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les se-
ves possibilitats amb la intenció de comunicar-se i expressar-se. 
 
La metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats atra-
ients que engresquin als nens/es. Petites representacions, musicals, escenes, 
disfresses,.... A FINAL DE CURS FAREM UNA REPRESENTACIÓ TEATRAL!!!! 
 

Educació Primària (de 1r a 6è) 
              
Dia i horari:    
          Dimarts i/o dijous, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:    
          1 dia a la setmana:   10,00€ 
          2 dies a la setmana:   20,00 € 

   DANSA URBANA 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants més menuts desvetllin la sensibi-
litat envers l’expressió que surt del propi cos, perdent la vergonya i projectant-se 
cap a la resta. 
 
A partir del ball i la música es pretén desenvolupar diferents habilitats i destreses 
en l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori de ritmes i 
músiques. 
 

Educació Primària (de 1r a 6è)  
              
Dia i horari:    
          De 1r a 3r:   Dimarts i/ o dijous, de 16.30 a 17.45 h. 
          De 4t a 6è:   Dilluns i/ o dimecres, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:   
          1 dia a la setmana:   10,00€ 
          2 dies a la setmana:   20,00 € 
 

   TASTATARDES 
 
El projecte TastaTARDES és un espai de lleure educatiu on els infants acaben 
el dia d’escola d’una manera lúdica: amb jocs, petits tallers, contes... i on, a 
més, tenen l’opció de berenar (cal dur-lo de casa). Aquesta nova activitat dis-
posarà de tres moments importants: 
 
· El descans: entenem que haurem d’assegurar un espai on els infants puguin 

estar relaxats i tranquils.  
 
· La higiene: durant aquest espai treballaran els hàbits d’higiene amb algunes 

activitats pròpies: rentar-se les mans, fer pipi,... 
 
· El joc i les activitats dirigides: és important la programació d’activitats per tal 

que l’infant se senti motivat en tot allò que li proposem.  
 
Per tal de poder donar resposta a les necessitats de les famílies ai als diferents 

gustos del infants, es proposen diferents activitats segons el dia de la set-
mana per tal que els infants pugui participar d’allò que més els hi agrada 
(mirar Planning d’activitats). 

 
Aquest any s’introdueix una nova proposta pels més petits de la casa:  
l’EMOCIONARI. Aquest taller  pretén acostar els infants a les seves pròpies 
emocions, per poder identificar-les i gestionar-les, disposant d’unes senzilles 
pautes per poder-les canalitzar. És important que les puguin reconèixer ,  en-
tendre i  alhora parlar-ne lliurement. 
 
Gestionar-les correctament, afavoreix l’autoestima i  les relacions saludables, 

promovent un benestar global en la persona. Tot això a través de contes, 

cançons i un  munt de coses més per descobrir. Introducció al Ioga, musi-

coterapia, i altres tècniques. 

Cursos a qui va adreçada:  de  P3 a P5             

 

Dies i horari:   De dilluns a divendres, de 16:30 A 17:45 h. 

 

Preu Mensual fixes:    

          5/ setmana:   44,20 € 

          4/ setmana:   37,60 € 

          3/ setmana:   30 € 

          2/ setmana:   20 € 

          1/ setmana:   10 € 

          Servei Esporàdic::   5 € 



 

 

   ROBÒTICA i TECNOLOGIA 
 

L’objectiu d’aquesta activitat és despertar en els infants l'interès cap a la tecno-
logia i com funciona. La motivació és la clau quan es tracta d'aprendre. El nostre 
objectiu és introduir les tecnologies i la innovació tecnològica d’una manera di-
vertida que estimula la seva curiositat. Així, els nens i nenes es converteixen en 
dissenyadors i creadors de tecnologies, en lloc d'usuaris.  

 

Al mateix temps volem que els infants aprenguin a resoldre problemes, treballar 
en equip i organitzar els seus propis projectes, creacions i invencions. Del que es 
tracta és de donar poder a les nenes i els nens, donar-los les eines per construir. 
Que passin de ser usuaris a creador. 

 

Cursos a qui va adreçada:  de  1r a 6è 

 

Dia i horari:   

          Dimecres, de 16.30 a 17.45 h.  

 

Preu mensual:   10,00 €  

   ART ATTACK 
 
Amb aquesta activitat volem fomentar la creativitat i la imaginació. Volem que 
els infants adquireixin destresa plàstica, a expresar-se a través de diferents 
materials. Volem treballar diferents técniques (paper maché, modelatge, goma 
eva, paper de seda, pintura de pedras, pintura en tela, etc.) amb la finalitat 
d’aconseguir que l’art pugui esdevenir un joc divertit.   

Educació Primària (de 1r a 6è) 
 
Dia i horari:   Dilluns (1r a 3r), de 16:30 a 17:45 h. 
                      Divendres (4t a 6è), de 16:30 a 17:45 h. 
 
Preu mensual:   10,00€ 

   PATINATGE 
 
La pràctica del patinatge fomenta i desenvolupa habilitats físiques i motrius bàsi-
ques, també les relacions personals, tan de col·laboració i respecte als altres, 
com de l’autosuperació i el treball individual i en equip.  
 
Aquesta activitat requereix material específic; patins, proteccions i casc. 
 

NIVELL I:   de P5 a 2n  
 
Dia i horari:   Divendres, de 16.30 a 17.45 h. 
 
NIVELL II:   de 3r a 6è  
 
Dia i horari:   Dimarts, de 16.30 a 17.45 h. 
 
 
Preu Mensual:   10,00 €                             

   FUTBOL 
 

Té com a finalitat desenvolupar al màxim les habilitats motores bàsiques de l’in-

fant mitjançant l'experimentació i el joc esportiu. 
 

Amb els nens/es d’infantil coneixerem els principals elements del joc, l’adquisició 

bàsica d’hàbits esportius i alguns aprenentatges tècnics. 
 

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 espor-

tius. 

 

Educació Infantil (de P3 a P5) 
 
Dies i horari:   
          Dilluns i/o dimecres, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:    
          1 dia a la setmana:   13,50 € 
          2 dies a la setmana:   27,00 € 
 



 

 

   JUGUEM AMB LA CIÈNCIA 
 
Aquest any apostem per aquesta activitats on els nostres fills/es esdevindran 
científics amb l’objectiu de desenvolupar capacitats cognitives, motrius, d’habili-
tat social mitjançant experiments que els ajudin a entendre millors esdeveniment 
quotidians i del dia a dia.  
 
El que es pretén es estimular l’activitat tan física com mental, desvetllant al ma-
teix temps la curiositat, la imaginació i l’esperit crític afavorint la consecució de 
la pròpia autonomia. 
 

Educació Primària (de 1r a 6è)  
              
Dia i horari:    
          Dijous, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:   10,00 €  

   Escola de BASQUET 
 
Entre els esports d'equip, n'hi ha dos que destaquen per sobre de la resta: el 
futbol i el bàsquet. Tant l'un com l'altre són disciplines que permeten al nen 
desenvolupar la seva capacitat de velocitat i resistència i millorar la seva coor-
dinació de moviments. 
 
A més dels físics, són esports que fomenten el treball en equip, la companyo-
nia, la solidaritat i la generositat entre els petits. 
 
Per això aquest any apostem per incorporar aquesta nova disciplina com a ac-
tivitat extraescolar a l’escola Can Roca. T’animes? 
 

Educació Primària (de 1r a 6è)  
 
Dia i horari:    
          Divendres, de 16.30 a 17.45 h. 
 
Preu Mensual:   10,00 €  


