
 

  

Activitats Extraescolars 2019-20  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’Escola José Juan Ortiz ha confiat la 

gestió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE 

L’ESPLAI, pensant en els interessos i necessitats dels usuaris/es d’aquest servei. 

Les activitats extraescolars proposades tenen com a objectius bàsics que s’establiran per 

conèixer els elements principals de la tècnica a la que el nen/a s’hagi apuntat. Totes les 

activitats seran implantades per professionals 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 18). 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 e-mail a l’adreça 

coordinaciojjortiz@fundesplai.org. 

  

Us recordem que de dilluns a divendres de 16.00 a 18.00h, comptareu amb la presencia 

de la coordinadora de les extraescolars,  per qualsevol dubte que tingueu (600.40.89.67) 
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30–18:00 Expressió 
Mans a 

treballar 
Expressió  Art & Colors 

Dansem i 

ballem 

 Quota 

setembre 

Quota 

octubre a maig 

5 dies/setmana 
22,50 € 44,20 € 

4 dies/setmana 
19,00 € 37,60 € 

3 dies/setmana 
15,00 € 30,00 € 

2 dies/setmana 
10,00 € 20,00 € 

1 dia/setmana 
5,00€ 10,00€ 

Tasta TARDES  
Projecte educatiu treballat específicament per oferir activitats adaptades i pensades per 

als infants d’Educació Infantil i primària. La inscripció es realitzarà per dies fixes, amb 

un mínim de 8 nens/es per activitat. 

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 disposarà 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. No es tracta que 

l’Infant es carregui d’activitats, sinó que se senti a gust fent el que més li 

agradi, i envoltat de recursos i amistats amb els que es troba en un ambient  

de confiança i positiu. 



 

 

 

   

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

VOLEI 16:30– 18:00 2n a 6è  2n a 6è   

PATINATGE 16:30– 18:00     1r a 6è 

BÀSQUET  16:30– 18:00 1r a 6è 1r a 6è    

FUTBOL 16:30– 18:00  1r a 6è  1r a 6è  

TAEKWONDO 16:30– 18:00   1r a 6è   

HANDBOL 16:30– 18:00   1r a 6è  1r a 6è 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

16:30– 18:00 P3 a P5     

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

MÚSICA 16:30– 18:00  P4 a 6è    

DANSA 16:30– 18:00 P3 a P5  1r a 6è   

ARTS 

ESCÈNIQUES 
16:30– 18:00  P3 a P5    

PETITS 

CIENTÍFICS 
16:30– 18:00   1r a 6è   

PETIT I SÚPER 
XEF 

16:30– 18:00  2n a 6è  P3 a 1r  

TALLER 

CREATIU 
16:30– 18:00     P3 a 2n 

Activitats ESPORTIVES 2019-20  

 

Activitats d’EXPRESSIÓ, LLEURE I 

CONEIXEMENT 2019-20  



 

  

Música: Aprenent amb molt de ritme 

Infants de P4 a 6è 

Un taller on a través del treball col·lectiu i la creació, s’introduirà als alumnes en 

el món de la música a través dels ritmes i dels instruments de percussió. 

Aconseguir que els alumnes gaudeixin de les activitats es fonamental, que 

aprenguin música i llenguatge rítmic per acabar creant un grup de Batucada 

 

 Dies i horari: Dimarts de 16.30 a 18.00h 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 Preu : 24.50€ 

 

Handbol 

Infants de 1r a 6è 

Aquesta activitat, pretén apropar als nens i nenes al món d’aquest esport de 

manera dinàmica, perquè aprenguin els conceptes bàsics i millorin la seva 

coordinació i forma física. 

La metodologia que es posarà en pràctica, es de caire lúdic, utilitzant el joc 

coma  eina principal de treball. 

 

 Dies i horari 1r a 6è:  Dimecres i Divendres de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat 2 dies a la setmana: 33,00€  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 

Possibilitat de participar en competició/torneig 

 

 



 

 

 

Dansa  

Infants de P3 a P5 i de 1r a 6è 

L’objectiu d’aquesta activitat és iniciar als nens i nenes en la dansa.  

A partir del ball i la música es pretén desvetllar la sensibilitat envers l’expressió 

que surt del propi cos, perdre la vergonya i projectar-se cap a la resta, així com 

desenvolupar diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge en tècniques 

expressives i gaudir de diferents ritmes, músiques i cançons. 

 Dies i horari:  Dilluns i  Dimecres de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat: 25.50 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

Petit i Súper Xef 

Infants de P3 a 1r i de 2n a 6è 

Aquesta activitat dinàmica i diferenciadora, posa en marxa els  5 sentits, per 

ensenyar-nos a conèixer aliments i aprendre de manera saludable. Mitjançant 

la manipulació i l’experimentació directa, innovarem amb cuina tant en línia 

freda com calenta.  

 Dies i horari: Dimarts i Dijous de 16.30 a 18.00h  

 Preu de l’activitat: (*) 28,00 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

(*) El cost d’aquesta activitat, té un suplement de 5€ per la matèria primera 

 



 

  

Patinatge en línia 

Infants de 1r a 6è 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les 

seves possibilitats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,....La 

metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats 

atraients que engresquin als nens/es.  

Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar les proteccions, el casc i 

patins (no inclosos a la quota de l’activitat) 

  

 

 

 Grup de P5 i 3r: Divendres 16.30 a 18.00h 
 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 23,00 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 

      L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

 

 

Taekwondo  

Infants de 1r a 6è 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i les nenes coneguin 

els principals elements del joc, que adquireixin uns determinats hàbits de 

pràctica esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica 

d’aquest esport. Sempre d’una forma motivadora i divertida. 

A més, amb aquesta activitat s’adquireixen hàbits d’autonomia i disciplina 

personal. 

  

 

 Dies i horari:  Dimecres de 16.30 a 18.00h  

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 23,00 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

      

  



 

  

Arts Escèniques 

Infants de P3 a P5 
L’activitat d’arts escèniques està  programada i dissenyada perquè els infants 

més petits tinguin un ventall d’activitats  creatives variades i els aportin un 

munt de sensacions que els afavoreixin en el seu desenvolupament integral i 

psicomotriu, d’una forma divertida i lúdica!!! Anirem treballant la gestió de les 

emocions a través del joc.  

 Dies i horari: Dimarts de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 23,00 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 

       

 

 

Taller Creatiu 

Infants de P3 a 2n 

 Aquesta activitat té com a objectiu desenvolupar la part artística del nen, 

nena, poden plasmar la  seva visió artística , amb diferents textures i eines 

per pintar i dibuixar.... 

La metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats 

atraients que engresquin als nens/es. 

 

 Dies i horari: Divendres de 16.30h a 18.00h 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 23,00€/mes  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 

 

 



 

  

Futbol 

Infants de 1r a 6è 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els 

principals elements del joc,  que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica 

esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica d’aquest esport 

d’una forma motivadora i divertida. El futbol es considera un dels esports ideals 

per iniciar als alumnes en les responsabilitats, col·laboracions i relacions dels 

jocs col·lectius.  

 

 Dies i horari: Dimarts i Dijous de 16.30 a 18.00h 

 Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 23,00 €/mes o 33.00€/mes 

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

 

 

Petits Científics 

Infants de 1r a 6è 

Activitat d’aprenentatge on es desenvolupen les capacitats tecnològiques i 

creatives de l’infant  mentre es diverteixen.  

Realitzarem experiments de ciència a través de jocs i manualitats 

 

 Dia i horari: Dimecres  de 16.30h a 18.00h 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 23,00€/mes  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

  

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volei 

Infants de 1r a 6è 

Aquesta activitat, es pretén educar, dintre d’una disciplina esportiva, on la 

col·laboració i la complementació entre companys, es essencial. El Volei, ens 

permet fer una rotació obligatòria entre jugadors i això fa, que tot l’equip pugui 

jugar en diferents posicions i per tant, el valor com a equip, prengui més 

importància.  

 

   

  

 

Bàsquet 

Infants de 1r a 6è 

Amb aquesta activitat, volem potenciar un altre tipus d’esport, on els nens i 

nenes siguin coneixedors en primera persona de les diferents tècniques. A 

més d’aprendre mitjançant el joc, el companyerisme i la relació entre iguals. 

 

 Dia i horari: Dilluns i Dimecres  de 16.30h a 18.00h 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 23,00€/mes o 33€/setmana  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

  

       

 

 

 

 

 

 Dia i horari: Dilluns i Dimarts  de 16.30h a 18.00h 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 23,00€/mes o 33.00€/mes  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

  

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciació Esportiva 

Infants de P3 a P5 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes facin les 

seves primeres passes dins dels esports. D’una forma motivadora i divertida, 

aprenent a jugar en equip i les tècniques introductòries de les diferents 

disciplines esportives. 

 

 Dia i horari: dilluns de 16.30h a 18.00h 

 Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 23,00€/mes  

 Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 31 de maig 

  

       

 

 

 

 

 

Les activitats i preus poden estar subjectes a canvis. 

Totes les activitats, es poden provar en qualsevol moment i dia del curs 

amb previ avís a la coordinadora de les mateixes. 

ATENCIÓ A FAMÍLIES: De dilluns a divendres de 16.30h a 18.00h a 

l’escola o bé telefònicament al 600.40.89.67 (Judith) o al correu 

coordinaciojjortiz@fundesplai.org 

       

 



 

 

 

 


