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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-2019 

 

Benvolgudes famílies,  

Aquest curs s’acaba i us presentem les activitats extraescolars que es proposen pel curs que ve. L’inici de les mateixes serà l’1 

d’octubre de 2018 i l’horari de 16:30h a 17:30h, a excepció de les activitats de circ, futbol sala 5è-6è i cuina, per les quals 

l’horari serà de 16:30h a 18:00h, patinatge de 16:30 a 17:45h, judo de 16:30 a 17:40. 

Us informem que podeu escollir una de les dues opcions següents per formalitzar la inscripció: 

• Opció 1 (recomanada): Omplint el següent formulari en línia:  https://goo.gl/DV7mKJ 

• Opció 2: Mitjançant la presentació de l’imprès d’inscripció en paper, entregant-lo personalment al local de l’AMPA 

en l’horari de dilluns a divendres de 16:30h a 17:30h, o bé dipositant-lo a la bústia de l’AMPA. 

Cap de les dues opcions serà valida si no es presenta el document SEPA omplert i signat que adjuntem (únic per família). 

Procés d’inscripció: 

Cada activitat i grup té un nombre de places limitades i per poder donar accés a les activitats amb les mateixes condicions a 

tothom, el procés d’inscripció serà el següent: 

• Presentació del formulari: Fins al dimecres 15 de juny de 2018. 

• Llista d’inscripcions: A partir del dilluns 18 de juny, al tauler d’anuncis del vestíbul de l’escola es mostraran les llistes 

dels inscrits a les diferents activitats i les famílies rebreu un correu informatiu de la inscripció realitzada, una vegada 

la comissió hagi valorat la viabilitat de l’activitat en funció de la demanda.  

• Sorteig: Per a les activitats amb més demanda que places disponibles, es farà un sorteig que consistirà en obtenir a 

l’atzar una lletra, a partir de la qual s’assignaran les places per estricte ordre de cognom dels inscrits. 

 

La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària. 

El retorn del rebut suposarà la pèrdua de la reserva de la plaça.  

Els terminis pel pagament seran els següents: 

� Dia 12 de novembre de 2018: Únic pagament o 50% del cost total de l’activitat. 

� Dia 11 de febrer de 2019: 25% restant.  

� Dia 08 d’Abril de 2019: 25% restant. 

 

A tenir en compte:  

� Els formularis amb inscripcions a més d’una activitat el mateix dia per curs no es consideraran vàlids. 

� Al setembre s’oferiran les activitats amb places disponibles.  

� En cas de cancel·lar la inscripció (si no és per un motiu justificat), es procedirà al pagament de 25,00 € per activitat 

sol·licitada. 

� Si alguna activitat tingués un nombre d’inscrits molt reduït, l’AMPA es reserva el dret de cancel·lar-la.  

� Per poder gaudir de les activitats extraescolars caldrà ser soci de l’AMPA i trobar-se al corrent de pagament de les 

quotes (tant de l’anual de l’AMPA com de les activitats dins dels terminis fixats).  

� Davant del retorn per impagament d’algun rebut, caldrà fer l’abonament del mateix més la comissió bancària per la 

devolució, abans de 15 dies. La manca de pagament d’un rebut suposa la baixa de l’alumne a l’activitat. 

� Les absències reiterades sense justificar i les actituds que impedeixin el normal funcionament de l’activitat podran 

ser motiu de baixa de la mateixa, perdent el dret al reintegrament de la part de la quota corresponent. Es podrà 

oferir la plaça vacant a altres alumnes.  

 

  

La Comissió d’Extraescolars us anima a participar i agraeix la vostra col·laboració. 
Més informació : extraescolars.puigberenguer@gmail.com 
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Graella d'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

2018-2019 

 

 

 

PREU ANUAL DE LES ACTIVITATS (EUROS) 

ANGLÈS 180  LEGO ROBOT 200  

CIRC 230  MANUALITATS 160 

CUINA 285 MOVEM-NOS 150 

DANSA MODERNA 150 MULTIESPORTS 150 

DIBUIX ARTÍSTIC 160 MÚSICA ESCLAT 200 

FUTBOL SALA (1r-4t) 150 PATINATGE 160 

FUTBOL SALA (5è-6è) 180 TEATRE 200 

JUDO 200 URBAN DANCE 150 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MENJADOR GRAN 
MANUALITATS 

P4-6è 
 

CUINA 

P4-2n 

CUINA 

3r-6è 
 

GIMNÀS  
URBAN DANCE 

P4-6è 

CIRC 

1r-6è 

MOVEM-NOS 

P4-P5 

JUDO 

1r-6è 

SALA POLIVALENT   
TEATRE 

1r-6è 
 

DANSA MODERNA 

3r-6è 

AULA MÚSICA    
MÚSICA 

1r-2n 

MÚSICA 

P4-P5 

AULA 

D’INFORMÀTICA 

LEGO ROBOT 

5è-6è 

LEGO ROBOT 

3r-4rt 
   

PISTA DE FUTBOL  
FUTBOL SALA 

5è-6è 

FUTBOL SALA 

3r-4t 

PATINATGE 

1r-6è 

FUTBOL SALA 

1r-2n 

PISTA DE BÀSQUET 
MULTIESPORTS 

1r-6è 
    

AULA D’ANGLÈS 
ANGLÈS 

3r-4t 

ANGLÈS 

1r-2n 

ANGLÈS 

5è-6è 

DIBUX 

3r-6è 
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DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS 
 
 
CUINA AMB ALTERNATURA- 
Promoure una alimentació saludable i prendre consciència sobre la importància que tenen els 
sentits a l’hora de detectar els diferents matisos dels aliments que ingerim i com apreciar els 
diferents sabors i textures. 
La cuina com a eina per a millorar els hàbits alimentaris i prendre consciència del què 
mengem, tot experimentant. Conèixer els aliments autòctons i de temporada, així també com 
els d’altres cultures. L’adquisició de coneixements sobre l’origen dels aliments. 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya els hi dóna suport institucional. 
El llibre ja està inclòs en el preu al ser obligatori. Davantal, gorro i tupper 15€. 
 

DANSA MODERNA AMB EL CAE- 
Aprendre a experimentar mitjançant el ritme, a situar-se en l'espai, respectar el grup i 
controlar el propi moviment, mitjançant diferents tipus de ball i música moderna, adaptat als 
alumnes. Practicar improvisant i essent creatius. La dansa com a diversió mitjançant el ritme i 
l’exercici. 
 

MOVEM-NOS AMB EL CAE- 
Activitat física pels menuts, destinada a conèixer el propi cos i desenvolupar la coordinació de 
moviments, equilibri i respiració. Es realitzaran exercicis en forma de jocs i relaxació, fent ús 
de la música per a estimular el ritme. 
 

DIBUIX ARTÍSTIC AMB EL CAE– 
Iniciació i aprofundiment en les diferents tècniques del dibuix artístic (dibuix a llapis, carbonet, 
ceres, pastels, etc.) tot treballant la composició, la perspectiva, volums, etc. 
 

ANGLÈS AMB CLIL CATALONIA-  
L’objectiu d’aquesta activitat és la de familiaritzar-se amb aquest idioma mitjançant la 
realització d’activitats diverses i tallers de caire lúdic 100 % en anglès. Aprendre i passar-ho bé 
alhora és possible. També es treballarà l’expressió oral i escrita. 
 

CIRC AMB CIA CHIFFLERS- 
Amb aquesta extraescolar es descobriran diferents tècniques de circ. En concret es treballaran 
tècniques d’equilibri, acrobàcies, teatre gestual i malabars. Es treballarà la consciència 
corporal i les habilitats físiques dels infants. 
 

TEATRE AMB KURSAL–  
Activitat per a desenvolupar les possibilitats expressives del cos utilitzant la improvisació com 
a eina de creació col·lectiva, i per fomentar la creativitat i sensibilitat artística dels infants. 
Creació d’un espectacle en el qual els infants són els protagonistes. 
Aquest curs l’extraescolar de teatre ens la faran els monitors del Kursaal. 
 

MULTIESPORTS AMB EL CONSELL ESPORTIU DEL BAGES- 
Iniciació i pràctica de diferents disciplines esportives. L’objectiu de l’activitat és conèixer els 
diferents tipus d’esport i la seva reglamentació, així com fomentar el treball en equip i la 
coordinació. 
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MÚSICA AMB L’ESCLAT - 
Entrar en contacte amb la música d’una manera lúdica i des d’una perspectiva 
totalment sensorial a través del cant, el moviment i el contacte amb els 
instruments senzills de percussió. 
 

JUDO AMB L’ESPORT7 - 
Esport de lluita considerat un art i una filosofia. La seva pràctica estimula les facultats físiques 
i mentals. Ensenya a fer servir de manera eficaç la nostra energia, fomentant al mateix temps 
uns valors que van més enllà de l’esport. La UNESCO ha reconegut el judo com un dels esports 
amb més alt valor pedagògic. 
 

LEGO ROBOT AMB EL CAE- 
Activitat de robòtica enfocada a nens i nenes, la qual posseeix elements bàsics de les teories 
robòtiques, com la unió de peces i la programació d'accions en forma interactiva, mitjançant 
la realització de construccions senzilles i funcionals seguint un pla de treball i mostrant 
actituds de col·laboració, respecte, tolerància i cooperació amb els companys de grup. 
 

PATINATGE AMB EL CAE– 
Desenvolupament de la pràctica esportiva del patinatge. Domini del patí de quatre rodes, de 
les diferents figures i realització de figures en grup. 
Per realitzar aquesta activitat cada nen/a haurà de portar els seus patins. 
 

FUTBOL SALA AMB EL CONSELL ESPORTIU DEL BAGES– 
El futbol sala és un apassionat esport col·lectiu, ideal per a desenvolupar la coordinació de 
l’alumne.  
Es vol iniciar l’alumne en la tècnica i la tàctica base del futbol sala, conèixer les normes 
bàsiques d’aquest esport, etc. 
El grup de 5è i 6è jugarà una lligueta infantil escolar (no federada) els dissabtes d’octubre a 
desembre. 
 

URBAN DANCE AMB EL CAE– 
Urban dance aplega un seguit de disciplines de ball sorgides de les darreres tendències i 
moviments artístics propis del carrer: hip hop, break dance, funky, zumba, capoeira... 
 

MANUALITATS AMB EL TALLER DEL BOSC– 
Activitat per realitzar manualitats a partir de material reciclat. Des del Taller del bosc 
fomenten els tallers creatius amb aquest material per fer als infants partícips i conscients de la 
conservació del medi ambient. 

 
 
 

 


