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Activitats Extraescolars 2020-21  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2020-2021, l’AMPA de l’IES JOSEP PLA ha confiat la gestió 

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 ofereixen als infants i joves la possibilitat de realitzar 

activitats de lleure al seu entorn. Són activitats que tenen una durada llarga, de tot el 

curs, i una temàtica concreta.  

En alguns casos responen a una demanda social que permet fer compatibles els horaris 

laborals de les famílies amb l’atenció dels infants i, en d’altres, tot i que no existeix 

aquesta necessitat concreta, les extraescolars ofereixen la possibilitat als infants de 

participar en activitats que els agraden i que surten fora de l’àmbit lectiu, però que 

també són activitats educatives.  

Es planteja fer les activitats extraescolars seguit del menjador, que l’horari establert 

sigui a partir de les 15:45 fins a les 17:00h 

Amb aquest projecte volem anar més enllà i fer realitat un projecte identificat amb 

l’entorn i crear un itinerari on el jove pugui participar més enllà de l’etapa i horari 

escolar.  

Des de La Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai, us presentem el programa 

d’activitats extraescolars proposat específicament per adaptar al vostre Institut  a 

partir del treball coordinat amb els agents educatius implicats.  

  

 

 



 

HORARI

Firts Certificate

Anglès

Nivell 1

Activitat amb inscripció

15:45 a 17:00

Anglès

Nivell 1

Anglès

Reforç Estudi

Anglès

Reforç Estudi

Firts Certificate

15:45 a 17:00
Biblioteca Biblioteca Biblioteca

  

Biblioteca

Activitats sense cost

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 
  

Inici 1 d’octubre fins 31 maig 
Quota/mensual 

 

Biblioteca 
Associat als joves inscrits a menjador; màxim 10 ordre llista 

gratis 

Reforç Estudi 1 dia  

a la setmana 1’15h 
20 € 

Reforç Estudi 2 dia  
a la setmana 2,5h  

30 € 

Anglès amb My Second language 1 dia  
Grups segons nivell   

29,50 € 

Anglès amb My Second language 2 dia  
Grups segons nivell    

44,50 € 

Firts Certificate 3h setmana Grups  
4t, 1r i 2n Batxillerat mínim 2 anys 

72,50 € 

Activitats Extraescolars 20-21 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

A partir del proper dimarts dia 8 de setrembre cal que accediu a la pàgina web 

https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-trueta-viladecans/ 

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. 

  

Teniu com a data límit el dia 25 de setembre de 2020. 

  

  

 

https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-trueta-viladecans/


 

 
  

REFORÇ D’ESTUDI 

Dintre de les activitats extraescolars, també es important un espai on poder 

continuar creixent en aquesta etapa d’institut. 
Les aules d’estudi proporcionen un lloc dintre del recinte del mateix institut, on 

permet als joves destinar aquella estona a les tècniques d’estudi, promovent un 
espai on poder estar de manera tranquil·la, resolent dubtes i seguint el camí del 

coneixement. 
A més de buscar estratègies educatives per la preparació i realització de treballs, 

exàmens, deures, ampliació de coneixements... 

 
 Dies i horari:  Dimarts i dijous de 15:45 a 17:00h 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

  

  

  

 

BIBLIOTECA 

Volen ser un complementant l’aprenentatge escolar i vinculant la lectura com 
un lloc on llegir, mirar, consultar, escoltar, conèixer, informar-se; però a més a 

més un lloc d’estudi i de treball on poder fer les tasques escolars. Un espai 
acollidor i tranquil, agradable i còmode, obert als joves que volen fer tasques 

desprès d’una manera col·lectiva i autònoma.  

És un espai idoni per tal d’ajudar als joves a adquirir hàbits d’aprenentatge, 
buscar la informació i organitzar les seves tasques. 
 

  Dies i horari:  De dilluns a dijous 15:45 a 17:00h 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

Activitat associada al joves apuntats al servei de menjador. Es faran 

llistats per cada dia de la setmana on hi haurà un màxim de 10 infants 

per poder aplicar a les mesures COVID recomanades. 

  

  

  

 

 



 

 

 

  

Anglès (nivell Initial o nivell intermediate) 

 

Acadèmia d’anglès contractada per Fundesplai: MY SECOND LANGUAGE. 
Per alumnes de 1r, 2n, i 3r de la ESO s’ha pensat en fer grups per nivel: 

Initial i Intermediate. La prova de nivell es fa el primer dia de classe. Es 

potencia “speaking” sense oblidar la resta de competències. Es fa una 
programació de classes per poder seguir un procediment i es potencia la 
parla activa a través de partides de Rol, escapes room o prosant “talk About” 
 

  Dies i horari:  De dilluns i/o dimecres dijous 15:45 a 17:00h 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

Activitat per realitzar 1 dia o 2 dies a la setmana segons l’interès del jove. 

  

  

  

 

 Anglès (Firts Certificate in English) 

Acadèmia d’anglès contractada per Fundesplai: MY SECOND LANGUAGE. Per 

alumnes 4t de la ESO, 1r i 2n Batxillerat. Activitat que cal reforçar amb 3h a 

la setmana . Per norma general aques tipus d’activitat requereix de 2 anys 

d’estudi per preparar el nivell de FIRTS.  

 
 Dies i horari:  De dimarts i/o dijous 15:30 a 17:00h 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

Activitat 2 dies a la setmana. El preu mensual no inclou ni llibres ni dret 

d’examen.  

  

  

  



 

 


