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Activitats Extraescolars 2019-20  
Benvolgudes famílies, 

 Durant el curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’Escola Sant Bernat a confiat la 

gestió administrativa de les activitats extraescolars i acollides a la FUNDACIÓ 

CATALANA DE L’ESPLAI, pensant en els interessos i necessitats dels usuaris 

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 l’infant 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 14). 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 mitjançant la web i comunicar-ho a la coordinadora. 

 

Establirem un telèfon de contacte per tal de que podeu fer les comunicacions que 

considereu oportunes. 

  

 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Per a fer la inscripció, podeu consultar la web escoles.fundesplai.org, i veure tota 

la informació referent a la vostra escola. En breu podreu realitzar la inscripció a la 

mateixa web seguint les passes que aquesta us anirà indicant.  

Les places s’atorgaran per estricte ordre d’inscripció. En cas que una activitat tingui 

més demanda de la inicialment prevista es valorarà la possibilitat d’iniciar un segon 

grup per realitzar la mateixa activitat. 

 Al mes de setembre de 2019, penjarem els llistats de les activitats que han 

sortit. En cas de que alguna activitat quedi anul·lada, us informarem amb una trucada 

telefònica. 

  

  



 

Preus esporàdics acollida 7.45 a 9.00 i 16.30 a 18.00 

1’5h: 4,00€ socis—8,00€ no socis 

1’25h: 3,50€ socis—7,50€ no socis 

1h: 3,00€ socis—7,00€ no socis 

0’5h: 2,40€ socis—6,40€ no socis 

 

Preus fixes acollida 7.45 a 9.00 i 16.30 a 18.00 

 

Preus fixes acollida matí 

 

 

 

HORES Setembre i juny octubre a maig 

1h15m matí 29€ 38,60€ 

1h matí 22,70€ 30,20€ 

0’5h matí 15,80€ 21€ 

1h30m tarda 32,60€ 43,50€ 

1h tarda 22,70€ 30,20€ 

0’5h tarda 15,80€ 21€ 

Socis AMPA:  

1 dia  setmana: 21,00 € 

2 dies setmana: 33,00€ 

3 dies setmana: 42,00 € 

4 dies setmana: 50,00€ 

5 dies setmana: 56,00€ 

  

  

  

  

  

  

4 dies setmana: 51,00 € 

5 dies setmana: 57,00 € 

  

  

PREUS MENSUALS EXTRAESCOLARS 

5% 

descompte 

2n germà 

PREUS ACOLLIDA 

IMPORTANT! 

Hi ha una matrícula de 25€ anuals 

per activitat per als NO SOCIS de 

l’AMPA. 



 

  

 

 

 

 

 

 
  

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Roda d’esports 16:30– 18:00    X  

Petit xef 16:30– 18:00 X     

Taller d’emocions 16:30– 18:00     X 

Ioga 16:30– 18:00  X    

Danses urbanes 16:30– 18:00   X   

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Patinatge 16:30– 18:00   X   X  X 

Multi esport 16:30– 18:00    X     X 

Dibuix 16:30– 18:00 X X  X  X   

        Petit xef 16:30– 18:00 X       X 

Danses urbanes 16:30– 18:00    X     

Activitats Infantil 

Activitats Primària 



 

 

 

 

 

PETIT XEF 

 
Aquesta és una activitat dinàmica i diferenciadora. 
 Posa en marxa els nostres 5 sentits per ensenyar-nos a conèixer aliments i aprendre 

de manera saludable  i diferent, mitjançant la manipulació i l’experimentació directa. 
Innovem amb cuina freda!  

Aquesta activitats es fa amb dos grups d’edat, petits/es i grans. 
  

 

  

Activitat  adreçada a infants  de P3 a  6è 

 

DIBUIX 

 
Aprendre a dibuixar, a donar forma als teus pensaments i les teves fantasies, a crear 

volum i moviment en les teves il·lustracions, a generar vida mirant una vinyeta i a 
conèixer diferents tècniques...són algunes de les coses de les quals es poder gaudir fent 

aquesta activitat. 
  

 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

  

PATINATGE 

 
La pràctica del patinatge fomenta i desenvolupa les habilitats físiques i motrius 

bàsiques, també les relacions personals, tant de col·laboració i respecte als altres, com 
de l’autosuperació i el treball individual i en equip. Durant el curs els continguts partiran 

d’un nivell inicial adaptat al dels nens/es i aniran augmentant de dificultat 
progressivament.  

 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

  

DANSES URBANES 

En l’activitat de danses urbanes es treballen una sèrie de conceptes que permetran als 

infants aprendre a ballar i que s’assoleixin de diferents formes en funció de les edats. 

Aquests conceptes són: sentit de l’espai i del ritme, pèrdua de la vergonya, reproducció 

de passos i moviments i domini del cos. 

Tot això a ritme de música moderna! 

Aquesta activitats es fa amb dos grups d’edat, petits/es i grans. 
 

 

Activitat  adreçada a infants  de P3 a  6è 
 

RODA D’ESPORTS i MULTIESPORT 

 

Per P3 A  P5 amb l'objectiu que aprenguin el respecte, el treball en equip, regles i 

coordinació corporal des del joc. A més d'introduir als nens en els diferents esports 
que hi ha. En aquesta activitat comptarem amb un monitor especialista que sabrà 

adaptar el nivell de l’activitat a l’edat dels grups; Roda d’Esports pels més petits i 
petites i Multiesport per l’alumnat més gran. 
 

  

Activitat  adreçada a infants  de P3 a 6è 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER D’EMOCIONS 

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 ,  entendre i  alhora parlar-ne 

lliurement. Tot realitzat de manera lúdica i divertida. 

 

 

Activitat  adreçada a infants  de P3 a  P5 

 

IOGA 

 
Aquesta activitat en sí, ajudarà als més petits i petites a treballar tot el relacionat 

amb la responsabilitat dins d’un mateix. Intenta buscar el benestar físic i mental de 
cadascú dels infants, mitjançant la relaxació.  
 
  

  

Activitat  adreçada a infants  de P3 a  P5 



 

 

 

 

 

 


