
 

 

� ACOLLIDA MATINAL: Consisteix en acollir als nens i nenes de  P3 fins a 6è, de dilluns a divendres de 8.00 h a 9.00 h 
del matí. En aquesta estona poden esmorzar, llegir contes, fer trencaclosques, dibuixar, etc…La monitora acompanya 
l'alumnat a les seves respectives files. 

El servei d’Acollida Matinal s’ofereix des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim. De P3 a 6è. 

Preu: Tots els dies 20€/mes– 2 dies fixes 12€/mes – 1 dia fix 8€/mes - 1 dia esporàdic 3€ (Responsable: Fina Vicente) 

� ANGLÈS KIDS&US: Kids&Us utilitza una metodologia d'aprenentatge de l'anglès basada en el procés natural 

d'adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. 

A aquesta activitat es podran inscriure els alumnes de P3 a 1r, amb continuïtat a curs superiors. Pels nens a partir de 
segon s’ofereixen cursos de preparació pels Young learners de Cambridge, Starters, Movers o flyers, segons el nivell. 

L’activitat s’ofereix des del primer dia d’inici de curs fins a l’últim, el curs 2017/2018 començarà el dia 13 de setembre 
i acabarà el 22 de juny, en horari de migdia, de 12.30 h a 13.30 h. L’horari d’aquesta activitat s’adapta durant la jornada 
intensiva del 5 al 22 de juny. 

Preu: Informació a solsona@kidsandus.es (Responsable: Anna Sabaté) 

� ESPLAI: Aquesta activitat extraescolar s’ofereix des de P3 a 2n de primària  principalment, de dilluns a divendres de 
16.30 h a 18.30 h. Els nens i nenes berenen junts i després juguen i realitzen diversos i variadíssims tallers de 
manualitats, contes, teatre, cançons, etc. 

L’esplai s’ofereix des del primer dia d’inici de curs fins al mes de maig.  

Preu: Tots els dies 40€/mes– 3 dies 30€/mes - 2 dies 23€/mes – 1 dia fix 15€/mes - 1 dia esporàdic 5€ 
(Responsable: Rosario León) 

� ANGLÈS SING AND FUN: Adreçat a infants a partir d’1 any i fins a 8 (de P-1 a 2n de primària). El projecte neix de la 
necessitat dels més menuts de créixer i divertir-se aprenent. El 2010, Laia Codina, mestra de llengües estrangeres, 
emprenedora en el terreny de l’ensenyament d’idiomes, crea el projecte escollint minuciosament les cançons 

tradicionals angleses més adequades segons l’edat dels menuts que formaran part del mètode SING AND FUN.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix a partir d’educació infantil i amb inici la setmana del 2 d’octubre i acabarà el 22 
de juny, en horari de migdia. L’horari d’aquesta activitat s’adapta durant la jornada intensiva del 5 al 22 de juny,  
depenent de les inscripcions, es realitzarà: 

Dilluns de 12.30 h a 13.30 h els alumnes de P3 
Divendres de 12.30 h a 13.30 h els alumnes de P4 
Dimecres de 12.30 h a 13.30 h els alumnes de P5 

Preu: 22€/mes amb material inclòs. S’aplica un 5% de descompte per germans. (Responsable: Laia Codina) 

Més informació:  650 41 50 42 / www.meetingpoint.cat / info@meeetingpoint.cat 

� TALLER DE DEURES: Activitat pensada per oferir un espai i entorn adequat per a facilitar la realització dels deures 

escolars. En el cas que algun alumne no tingui deures o els acabi molt aviat se li pot oferir material per reforçar 
cal·ligrafia, càlcul (sumes ,restes multiplicacions,…),lectura. En una vessant més lúdica i per aprofitar el temps es pot 
disposar de material que serveix , també , per aprendre, com és : sopes de lletres, sudokus, mots encreuats, enigmes, 

jeroglífics, diferències,… Amb aquests entreteniments es pretén afavorir la concentració, la memorització i l’ampliació 
de vocabulari.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix tots els dies de la setmana des de 1r a 6è i amb inici la del 2 d’octubre fins al 
mes de maig de 12.30 h a 13.30 h i de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: Tots els dies 26€/mes– 4 dies 22€/mes - 3 dies 18€/mes - 2 dies 15€/mes – 1 dia fix 10€/mes - 1 dia esporàdic 5€ 
(Responsable: Gemma Portí / Ester Torrabadella -  Meeting Point) 
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� BALLET: En aquesta activitat es treballa, des de les característiques pròpies de cada nen o nena, la psicomotricitat, la 

plasticitat corporal i l'orientació espaial, acompanyant els diferents moviments amb la música. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici el 3 d’octubre fins al mes de maig i es realitza els dimarts 
en horari de migdia, principalment de 12.30 h a 13.30h i/o de 13.30h a 14. 30h depenent del nombre d’inscripcions. 

Preu: 20,50€/mes (Responsable: Maria Cinta Benabarre) 

� ESCACS:La finalitat és aprendre a jugar als escacs. Es comença aprenent a col·locar el tauler, a nomenar les files i 

encreuaments. S’aprèn el moviment de totes les peces i la força que tenen cadascuna d’elles. S’aprenen els moviments 
especials dels escacs, com l’enroc, promoció i captura “al pas”. S’aprenen nocions de com acabar el joc: escac i mat, 
ofegat, taules, falta de peces o abandó. Es segueix donant nocions de com fer canvis de peces i quan convé o no fer 

canvis. Es treballa especialment com començar les partides i com valorar els quadres centrals del tauler. En cursos 
posteriors es poden ensenyar elements tàctics i d’estratègia, així com de disposició adequada de les peces al tauler. En 
cada sessió es fan servir partides d’exemple, de nivells senzills per a l’aprenentatge inicial. Els escacs és un joc 

d’estratègia, que ajuda a desenvolupar la ment així com practicar la tàctica. Independentment del nivell que assoleixi el 
nen, és un joc universal que val molt la pena conèixer.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix des de P5 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig; Es 
realitza els dilluns en horari de migdia (de P5 a 3r) i  de tarda (de 4t a 6è). 

Preu: 20€/mes - 2n i/o 3r germà 15€/mes (Responsable: José Àngel Guerra – Gran Mestre Internacional) 

� BÀSQUET: L'activitat serveix per iniciar els nens i nenes en aquest esport d’equip amb la finalitat última de fer-los 

gaudir i d'estimar-se el bàsquet. Els principals objectius que es volen assolir són l’aprenentatge bàsic de la tècnica (bot, 
tir, desplaçaments...), el coneixement de les regles del joc i la importància del treball en equip. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix a partir d’educació infantil i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de 
maig i es realitza els dilluns (de P3 a 1r)   i dijous (de 3r a 6è)  de 16.30 h a 18.00 h depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes (Responsable: Club Bàsquet Cardona) 

� CROS: En aquesta activitat els objectius que es volen aconseguir són: realitzar activitat física a través de l’atletisme, 
millorar les qualitats físiques bàsiques dels nens/es, interaccionar les habilitats dels participants i aconsellar i informar 
de les 12 curses comarcals de la temporada. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
els divendres de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes(Responsable: Guillem Barcons – Cardona Events) 

� DANSA CONTEMPORÀNIA: Es proposa un entrenament físic per a la consciència corporal: treballar, pensar i sentir el 
cos. Es faran treballs individuals i grupals per descobrir el propi moviment, amb un ús lliure del cos. Es buscarà un cos 
despert i expressiu inspirat amb la dansa contemporània , contact improvisació i tot allò que ens envolta. Es tracta 

d’estimular i explorar les possibilitats de cada nen/a mitjançant un espai de joc i lliure moviment.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza, 
els divendres,  de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes (Responsable:Víctor González) 

� DANSA TRADICIONAL: Aquest és un espai de formació en dansa que pren, com a punt de partida, la tècnica de la dansa 
tradicional per treballar-la d’una manera oberta i actual. Oferim el coneixement i aprenentatge de la dansa popular i 

tradicional i els costums que l’envolten, lligant-ho amb les manifestacions populars del nostre poble.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza, 
els dimarts de 16.30 h a 17.30 h 

Preu: 12€/mes - mínim 10 alumnes - 15€/mes - mínim 8 alumnes. (Responsable: Núria Hontecillas Corral) 

 



 

 

� FUTBOL SALA: L’activitat estarà dirigida a desenvolupar la psicomotricitat i el joc participatiu en equip. L’objectiu 
principal d’aquesta extraescolar és fomentar valors de l’esport, com el treball en equip, el respecte als companys i 
adversaris, la confiança, etc. L’AMPA s’informarà de com participar en alguna lliga per si pot ser d’interès. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è  i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
dilluns (de 2n a 6è) i dimecres (de P3 a 1r) de 16.30 h a 17.30 h depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes (Responsable: Miquel Alsina - Cardona Events) 

� GIMNÀSTICA: És un esport que consisteix en l'execució exacta i harmònica d'una sèrie de moviments corporals definits 
precisament, sigui a mans lliures o amb aparells. L’ objectiu és millorar la coordinació, desenvolupar la psicomotricitat. 
L ‘ equilibri amb altres persones d’ una forma divertida i agradable. 

 
Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig i es realitza 
els dimarts de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 
 
Preu: 12€/mes (Responsable: Martina Costa – Cardona Events) 

� KARATE: El Karate és un dels esports més complet físicament i mentalment al qual pots apuntar els teus fills. Els nens i 
les nenes es diverteixen mentre aprenen disciplina, tolerància, respecte i fomenten el seu desenvolupament ossi i 

muscular. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
els dimecres de 16.30 h a 17.30 h. 

Preu: 12€/mes (mínim 10 alumnes) (Responsable: Raúl Barrera) 

� YOGAMUSIC: És un programa de ioga per nens i nenes, original i poderós, que s'està aplicant internacionalment en 
escoles públiques i privades, centres de lleure i centres esportius entre d'altres. Combina la bellesa del ioga amb el 
poder motivador de la música, les cançons, les danses, les postures de ioga, titelles, instruments musicals, exercicis de 
respiració i meditació. 
 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
els dilluns de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes (Responsable: Rosa Bru - Cardona Events) 

� ZUMBA:És una disciplina que permet mantenir el cos saludable alhora de desenvolupar, enfortir i guanyar flexibilitat 

mitjançant el moviment. Permet a l’infant desenvolupar la part creativa i posar-se en forma de manera molt divertida. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es 
realitza els dimecres de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions 

Preu: 12€/mes (Responsable: Georgina Costa - Cardona Events) 

� BRAIN GYM: Gimnàstica per al cervell. Són un conjunt d'activitats físiques de coordinació de mans, cames, braços, així 
com tècniques de respiració, relaxació i massatges que  ajudaran als nens a l'alliberament de l'estrès i a l'activació dels 

seus sentits per  tal de potenciar les seves capacitats innates d’aprenentatge. Amb aquests exercicis alternats amb jocs, 
disposaran d'una nova eina per utilitzar a casa, a l'escola, o en qualsevol moment a l'hora d'estudiar, de fer deures, 
d'enfrontar-se a reptes o proves, o bé a tot allò que els generi pors, malestar o  estrès. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P5 a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
els dilluns de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: 25€/mes - 1hora setmanal(Responsable: Cristina Casahuga) 
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� SLACK-LINE : És un esport d'equilibri en el que s'utilitza una cinta que s'enganxa entre dos punts fixos, normalment 

arbres, i es tensa. En el slackline la cinta és lleugerament elàstica, cosa que permet efectuar salts i moviments més 
dinàmics. La tensió de la cinta pot ser ajustada per satisfer el nivell d'experiència de l'usuari. La característica dinàmica 
de la cinta permet fer trucs com salts i "flips" (girs). Al mateix temps, es poden realitzar postures de ioga o 

acrobàtiques, el que permet diferents modalitats d'entrenament. Activitat dirigida per desenvolupar la psicomotricitat, 
la concentració i el equilibri. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
els divendres de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions 

Preu: 12€/mes (Responsable: Roger Gener - Cardona Events) 

� DIBUIX: Els nens de l’extraescolar de dibuix, aprenen mentre disfruten del seu gran hobbie. Desenvolupen la creativitat 
aprenent i perfeccionant tècniques artístiques com són el carbonet, l’aquarel·la, l’oli, etc. 

Els inscrits a aquesta extraescolar que cursin 1r, 2n, 3r o 4rt de primària podran participar  al concurs de  dibuix Fertiberia, 
concurs de pintura infantil rural. A part del premi econòmic important personal pels alumnes guanyadors, les escoles dels cinc 
primers classificats obtenen material escolar o digital i una aportació econòmica per l'AMPA.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix des de 1r a 6è de primària i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de 
maig. Es realitza dimarts i/o dijous de 16.30 h a 17.30 h, depenent de les inscripcions. 

Preu: 2 dies fixes 18€/mes - 1 dia fix 12€/mes- 1 dia esporàdic 5€ (Responsable: Fina Vicente) 

� INFORMÀTICA: A través d'aquesta activitat d’extraescolar intentarem apropar l'ordinador com a eina d'ajuda en els 
estudis. L'objectiu prioritari d'aquestes classes és preparar al nen/nena en l'ús de les principals aplicacions 
informàtiques sobre processadors de textos, bases de dades, fulls de càlcul, presentacions gràfiques… amb l'objectiu 

prioritari que faciliti la màxima comprensió i organització de cara als seus estudis.  

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza 
dimecres i/o divendres de 16.30 h a 18.00 h, depenent de les inscripcions.  

Preu: 2 dies fixes 20€/mes – 1 dia fix 12€/mes (Responsable: Dolors Maldonado) 

� ROBÒTICA: Dissenya, construeix  i controla el teu robot! LEGO MINDSTORMS és un joc de robòtica enfocat a nois i 

noies, el qual posseeix elements bàsics de les teories robòtiques, com la unió de peces i mecanismes, i la programació 
d’accions de forma interactiva. Gaudiran aprenent com dissenyar, construir i controlar els seus robots, tot adquirint 
coneixements de programació i mecànica d’una manera pràctica i divertida. A través del material didàctic de LEGO 

MINDSTORMS s’ensenyaran les nocions bàsiques sobre robòtica. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig. Es realitza, 
els divendres,  de 16.30 h a 17.30 h. 

Preu:  
35€/mes – 1 hora setmanal ( 4-5 alumnes) / 20€/mes – 1 hora setmanal ( 6-7 alumnes) / 25€/mes – 1 hora setmanal ( 8 o més alumnes) 

Responsable: Acadèmia Explora – www.exploraciencia.com 

 
� TALLERS CIENTÍFICS: El Experiments científics són un espai de descoberta i experimentació, on els alumnes tindran 

un contacte amb les ciències d’una manera pràctica i apassionant, amb l’objectiu d’aprendre i gaudir alhora. La 

metodologia de treball es basa en la realització de tallers i experiments, on es plantejaran reptes i els alumnes hauran 
de fer ús de la curiositat i l’observació per a resoldre’ls. Aquest conjunt d’experiències servirà per anar coneixent i 
entenent tot allò que ens envolta. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig i es realitza, 
els dimarts,  de 16.30 h a 17.30 h. 

Preu:  
30€/mes – 1 hora setmanal ( 4-5 alumnes) / 25€/mes – 1 hora setmanal ( 6-7 alumnes) / 20€/mes – 1 hora setmanal ( 8 o més alumnes) 

Responsable: Acadèmia Explora – www.exploraciencia.com 

 



 

 

 
� SCRATCH: Crea els teus propis jocs! Imagina, programa i comparteix ! Scratch és un programa que s’utilitza per crear 

animacions multimèdia en un entorn de programació visual. Està dissenyat perquè l’utilitzin nois i noies d’ entre 8 i 16 

anys, i pensat per a que es familiaritzin amb el llenguatge i els mètodes de treball de la programació. Els alumnes poden 
crear històries interactives, animacions, música, dibuixos i fins i tot jocs. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 3r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de maig i es realitza, 
els dijous,  de 16.30 h a 17.30 h. 

Preu:  
30€/mes – 1 hora setmanal ( 4-5 alumnes) / 25€/mes – 1 hora setmanal ( 6-7 alumnes) / 20€/mes – 1 hora setmanal ( 8 o més alumnes) 

Responsable: Acadèmia Explora – www.exploraciencia.com 

 
� PASTORETS:Aquesta extraescolar ocupa tot el primer trimestre i finalitza sempre amb la representació d'una obra de 

“Pastorets” que des de fa més de 20 anys, s'escriu  expressament, és a dir, són obres fetes “a mida” perquè tots  els 
alumnes participants puguin tenir el seu paper. L'estrena d'aquestes obres es realitza en el Teatre Municipal “Els 

Catòlics” de Cardona, per al públic en general. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de 1r a 6è i amb inici la setmana del 2 d’octubre fins al mes de desembre i es 
realitza principalment els dissabtes a la tarda. 

Preu: 17€ (Responsable: Inés Serra) 

� TEATRE: Despertar la curiositat, la creativitat i la reflexió vers les arts escèniques. La metodologia del taller consisteix 
en sessions pràctiques on els alumnes prenen contacte de manera interdisciplinària amb diferents aspectes del món del 

teatre: improvisació de muntatges teatrals, vestuaris, maquillatge, música… que llavors es porten a la pràctica en la 
preparació i realització de la representació teatral de final de curs. Els objectius específics de l’activitat són:millorar 
l’expressió corporal i oral, fomentar la creativitat dramàtica, conèixer i utilitzar elements i estructures del llenguatge 

dramàti,  aprendre a analitzar i valorar el treball propi i col·lectiu. 

Aquesta activitat extraescolar s’ofereix de P3 a 6è i amb inici la setmana del setmana del 2 de febrer fins al mes de 
maig . Es realitza els divendres de 12.30 h a 13.30 h. depenent de les inscripcions. 

Preu: 12€/mes (Responsable: Georgina Pujós - Actriu) 

 

NOTES: 

� Cal ser soci de l’Ampa pel curs 2017-2018 per poder inscriure’s a les diferents activitats extraescolars. 
� Totes les activitats tenen un mínim d’alumnes inscrits per poder realitzar-se. 

� Depenent del nombre d’inscripcions es realitzaran desdoblaments en diferents dies i horaris. 
� Si alguna família vol proposar una nova extraescolar pot fer-ho enviant un mail a: 

extraescolarsampapatrocini@gmail.com 
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