
 

 

Activitats promocionades per 
l’AMPA de l’Escola  Pompeu Fabra 

Activitats organitzades per: 



 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Durant el curs escolar 2018-2019, l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra a con-

fiat la gestió de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ES-

PLAI, pensant en els interessos i necessitats dels usuaris d ’aquest ser-

vei. 
 

Cadascuna de les activitats proposades tenen uns objectius bàsics que s’esta-

bliran per conèixer els elements principals de la tècnica a la que el nen/a s’hagi 

apuntat.  

A l’hora de treballar l'activitat ho farem d’una forma motivadora i engrescado-

ra, a través d’una metodologia de treball participativa  i activa. D’aquesta ma-

nera es fomenta l’aprenentatge a través de la vivència. 

Ens proposem també transmetre valors com la cooperació, l’esforç, la respon-

sabilitat i el respecte que ens ajudaran a desenvolupar les capacitats i a esti-

mular la creativitat de tots els nens i nenes que vinguin a participar de l’ampli 

ventall d’activitats que s’ofereixen. 

 

Cada activitat té unes places limitades, els alumnes que continuen del curs an-

terior tenen preferència, la resta, en cas de superar aquest límit entraran per 

sorteig. En el cas de haver-hi molts infants sense plaça s'intentaria obrir un 

altre grup. Per poder garantir una bona gestió de les activitats proposades, de 

l’equip de monitors/es i dels infants, demanem fer un pre-inscripció segons 

la vostra preferència per saber si podem comptar amb els vostres fills/es de 

cara a l’any vinent. 

Les activitats iniciaran el dia 17 de setembre i finalitzaran el dia 31 de maig del 

2019, excepte la ludoteca que començarà el dia 12 de setembre i finalitzarà el 

darrer dia del curs escolar i la piscina que s’iniciarà a l’octubre. En cas d'a-

nul·lació d’alguna de les activitats, es comunicarà, via e-mail, la setmana de 

l’10 al 14 de setembre. 
 

Si voleu inscriure els vostres fills/es en alguna activitat extraescolar ho podeu 

fer omplint la fitxa d’inscripció i lliurant-la a l’AMPA. Les persones amb inscrip-

ció prèvia tindran la matrícula gratuïta. 

 

Cal tenir en compte que les famílies que no siguis sòcies de l’AMPA tindran un 

increment del 30% en el preu de l’activitat. 

 
 

Us esperem a tots i totes!!!! 

Activitats extraescolars a l’escola 

EL BERENAR 
En les activitats de tarda, abans de començar l’activitat, l’alumnat es dirigirà amb 
el/la monitor/a corresponent al lloc destinat a  berenar. També disposaran d’una 
estona  per preparar-se per a l’inici de l’activitat.  
 

LA SORTIDA 
Es prega puntualitat a l’hora de la recollida dels infants. 
 

LA ROBA 
Per tal d’evitar pèrdues i confusions, us demamnem que la roba que portin els 
nens i nenes, vagi marcada amb el seu nom, especialmente a l’activitat de pisci-
na. Tanmateix us preguem que tot el material que calgui portar a l’activitat tam-
bé vagi marcat amb el nom de l’infant.   

ART ATTACK 

Amb aquesta activitat volem fomentar la creativitat i la imaginació. Volem que 
els infants adquireixin destresa plàstica, a expresar-se a través de diferents 
materials. Volem treballar diferents técniques (paper maché, modelatge, goma 
eva, paper de seda, pintura de pedras, pintura en tela, etc.) amb la finalitat 
d’aconseguir que l’art pugui esdevenir un joc divertit.   

Cursos a qui va adreçada:  De P3 a 6è 

 

Dia i horari:   

Divendres de 12.00 a 13.00  
 

Preu mensual: 16,00€ 



 

 

Activitats Infantil 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h-9h Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

 

 

12h-13h 

Ludoteca 
 

Iniciació a 
la Dança 

Ludoteca 
 

El llibre  

de les  

emocions 

Ludoteca 

 

Canta  

i Balla  

 

 

Ludoteca 
 
 

Petits  
Científics 

Ludoteca 
 
 

Art-Attack 

 

 

 

17h– 18’30h 

Ludoteca 

 

Anglès 

P3, P4 i P5 

 

 

Ludoteca 

 

Multiesport  

P3, P4 i P5 

 

Teatre 

Ludoteca 

 

Piscina  

P4 i P5 

Ludoteca 

 

Multiesport 

P3, P4 i P5 

 

 

 

Ludoteca 

 

 

Activitats Primària 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h-9h Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

 

12h-13h 

Ludoteca 
 

Mecasoft  
3r i 4t 

Ludoteca 
 

Dibuix 
 1r a 6è 

Ludoteca 
 

Grans 
Científics 

 

Ludoteca 
 

Dibuix 
 1r a 6è 

Ludoteca 
 

Mecasoft  
5è i 6è 

 

 

 

 

 

17h-18’30h 

 
Ludoteca 

 
 

Multi-esport  
1r i 2n 

 
 

 
Ludoteca 

 
 

Anglès 
 

Teatre 
 
 
 

Ludoteca 
 
 

Multiesport 
1r i 2n 

 
Piscina  
1r i 2n 

Ludoteca 
 
 

Anglès 
 

Zumba Kids 
 
 

Ludoteca 
 
 

Patinatge 
1r a 6è 

17h-18h  Robòtica i 
tecnologia 

1r a 6è 

   

LUDOTECA 
Aquesta activitat té com a objectiu donar un servei a aquelles famílies que, per 
qüestions de conciliació de vida laboral i familiar necessiten poder allargar l’ho-
rari d’entrada i/o sortida de l’Escola, o bé cerquenl’objectiu de participar en 
una activitat programada i pensada per promoure valors, cerquen un espai per 
als seus fills/es a primera hora del matí o al migdia. 
 
El joc a la ludoteca permet estimular la cooperació, la pertinença a un grup i 

l’aprenentatge de valors i normes de convivència. 

 

A la ludoteca es pot jugar, fer petites manualitats, participar del joc simbòlic i 

gaudir de jocs al pati. 

 

Cursos a qui va adreçada:  de  P3 a 6è             Preu Mensual fixes:   

                    5 hores setmanals: 26€ 

Dies i horari:                10 hores setmanals: 46€ 

De dilluns a divendres de 8.00 a 9.00  

De dilluns a divendres de 12.00 a 13.00 

De dilluns a divendres de 17.00 a 18.30                                                                    

                                                                 

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. 
 
Aquesta activitat requereix alguns materials específics. 

Cursos a qui va adreçada:  de  1r a 6è 

 

Dies i horari:   Dimarts i/ o dijous de 12.00 a 13.00  

 

Preu Mensual:   1 dia a la setmana:                     16,00€ (1h setmana) 

                          2 dies a la setmana :                     24,00€  (2h setmana) 

                       



 

 

TEATRE  
Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les se-
ves possibilitats amb la intenció de comunicar-se i expressar-se. 
 
La metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats atra-
ients que engresquin als nens/es. Petites representacions, musicals, escenes, 
disfresses,.... A FINAL DE CURS FAREM UNA REPRESENTACIÓ TEATRAL!!!! 
 
 

Cursos a qui va adreçada: de P4 a 6è   

              

Dia i horari:        

Dimarts de 17.00 a 18.30  

 

 

Preu Mensual:   20,00€ 

CANTA I BALLA 
Amb aquesta activitat volem que els infants aprenguin a conèixer i a experimen-
tar a través de cançons tradicionals a l’hora que aprenen a desenvolupar el sen-
tit del ritme i de la coordinació.  
 
Volem que els infants aprenguin cantant i ballant, tots junts, fomentant la parti-
cipació , la pèrdua de vergonya i el treball en equip. Però sobretot el que volem 
és que s’ho passin d’allò més bé. 
 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a P5 

 

Dia i horari:   

Dimecres de 12.00 a 13.00  

 

 

Preu Mensual:   16,00€                             

  

MULTIESPORT 
Té com a finalitat desenvolupar al màxim les habilitats motores bàsiques de 

l’infant mitjançant l'experimentació i el joc esportiu. 
 

Amb els nens/es d’infantil coneixerem els principals elements del joc, l’adquisi-

ció bàsica d’hàbits esportius i alguns aprenentatges tècnics. 
 

Aquesta activitat afavoreix la relació estreta amb altres companys i compa-

nyes a l’hora que permet transmetre al grup valors i normes mitjançant els 

jocs esportius. 

Cursos a qui va adreçada:  de P3 a 2n 
 

Dies i horari:  Dimarts i/ o dijous de 17.00 a 18.30  (P3, P4 i P5)  

                       Dilluns i/o dimecres de 17.00 a 18.30 (1er i 2on) 

 

Preu Mensual:   1 dia a la setmana                      20,00€ (1’5h setmana) 

                           2 dies a la setmana                      29,00 € (3h setmana) 

ENGLISH 
Activitat lúdica sobre l’aprenentatge de la llengua anglesa.  

A través de cançons, jocs, música i altres activitats, els nens i nenes aprenen 
la llengua d’una manera divertida. Sempre emfatitzant l’expressió i compren-
sió oral, introducció d’exercicis gramaticals a partir de 3r de primària (a través 
de jocs, karaoke i manualitats) 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 6è 
 

Dies i horaris:    

Dilluns de 17.00 a 18.30 (P3, P4 i P5) 

Dimarts de 17.00 a 18.30 (1er i 2on) 

Dijous de 17.00 a 18.30 (3er a 6è) 
 

Preu Mensual:   1 dia a la setmana:                     20,00€ (1’5h setmana) 



 

 

PATINATGE 
La pràctica del patinatge fomenta i desenvolupa habilitats físiques i motrius 
bàsiques, també les relacions personals, tan de col·laboració i respecte als al-
tres, com de l’autosuperació i el treball individual i en equip.  
 
Aquesta activitat requereix material específic; patins, proteccions i casc. 

Cursos a qui va adreçada:  de  1r a 6è 

 

Dia i horari:   

Divendres de 17.00 a 18.30  
 

Preu mensual: 20,00€ 

PISCINA 
Aquesta activitat pretén familiaritzar als infants a moure’s dins el medi aquàtic i 
el dominin, a partir d’activitats lúdiques i motivadores.  
 
Els infants més grans aniran perfeccionant la tècnica al llarg del curs. 
 
Aquesta activitat comença a principis el mes d’octubre. 

Cursos a qui va adreçada:  de  P4 a 2on 

 

Dia i horari:   

Dimecres de 17.00 a 18.30  

 

Preu mensual: 24,00€ 

 

EL LLIBRE DE LES EMOCIONS 
Aquest taller  pretén acostar els infants a les seves pròpies emocions, per po-
der identificar-les i gestionar-les, disposant d’unes senzilles pautes per poder-
les canalitzar. És important que les puguin reconèixer ,  entendre i  alhora par-
lar-ne lliurement. 
Gestionar-les correctament, afavoreix l’autoestima i  les relacions saludables, 
promovent un benestar global en la persona. Tot això a través de contes, ca-
nçons i un  mun de coses més per descubrir. 

Cursos a qui va adreçada:  de  P3 a P5 

 

Dia i horari:   

Dimarts  de 12.00 a 13.00 

 

Preu mensual: 16,00€ 

 

 

ROBÒTICA i TECLOGIA 
Aquesta consisteix en formar als alumnes amb coneixements i aptituds que els 
ajudin a créixer a nivell personal i de formació. Donar a conèixer professions i 
activitats relacionades amb la tecnologia o robòtica. La metodologia implica, 
aprendre amb la pràctica, el treball en equip, treball per projecte, treball multi-
disciplinar... 
 
 

Cursos a qui va adreçada:  de  1r a 6è 

 

Dia i horari:   

Dimarts de 17.00 a 18.00  

 

Preu mensual: 22,00€ 

 



 

 

Iniciació a la DANSA 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants més menuts desvetllin la sensi-
bilitat envers l’expressió que surt del propi cos, perdent la vergonya i projec-
tant-se cap a la resta. 
 
A partir del ball i la música es pretén desenvolupar diferents habilitats i destre-
ses en l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori de 
ritmes, músiques i cançons. 
 

A qui va adreçada:   de P3 a P5    

              

Dia i horari:        

Dilluns de 12.00 a 13.00 

 

Preu Mensual:  16,00€ 

PETITS I GRANS CIENTÍFICS 
 
Aquest any apostem per aquesta activitats on els nostres fills/es esdevindran 
científics amb l’objectiu de desenvolupar capacitats cognitives, motrius, d’habi-
litat social mitjançant experiments que els ajudin a entendre millors esdeveni-
ment quotidians i del dia a dia.  
 
El que es pretén es estimular l’activitat tan física com mental, desvetllant al 
mateix temps la curiositat, la imaginació i l’esperit crític afavorint la consecució 
de la pròpia autonomia. 

A qui va adreçada:   de P3 a 6è  

              

Dia i horari:        

Dimecres de 12.00 a 13.00 (de 1r a 6è) 

Dijous de 12.00 a 13.00 (de P3  P5) 

 

Preu Mensual:  16,00€ 

ZUMBA KIDS  
L’objectiu d’aquesta activitat és que el grup de nens/es desvetllin la sensibilitat 
envers l’expressió que surt del propi cos, perdent la vergonya i projectant-se 
cap a la resta. 
 
A partir del ball i la música es pretén desenvolupar diferents habilitats i destre-
ses en l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori de 
ritmes, músiques i cançons. 

Cursos a qui va dirigida :  de  1r  a 6è 

 

Dia i horari:   

Dijous de 17.00 a 18.30 

 

 

Preu Mensual:   20,00€ 

MECASOFT 
 
Aquesta activitat consisteix en la utilització d’aquesta aplicació informàtica que 
té com a finalitat l’ús operatiu dels teclats. 
 
La exercitació d’aquest programa ens permetrà millorar les habilitats mecanò-
grafes, arribant a mecanografiar el més ràpid possible produint el mínim d’er-
rades possibles. Aquest curs, es farà també iniciació a l’Office. 

Cursos a qui va adreçada:  de  3r a 6è 

 

Dia i horari:   

Dilluns de 12.00 a 13.00 (3r i 4t) 

Divendres de 12.00 a 13.00 (5è i 6è) 

 

Preu Mensual:   16,00€ (1h setmana) 


