
 

 

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

Activitats organitzades per: 

Extraescolars  
curs 2016– 2017 



 

 

Activitats Primària 

Activitats extraescolars a l’escola 

Activitats Infantil 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h-9h Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

12h-13h Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

 

12h-13h 

Anglès  
1r i 2n 

 
Mecasoft 
5è i 6è 

 
Dibuix 
1r a 6è 

 
Anglès 
3r a 6è 

 
Anglès  
1r i 2n 

 
Dibuix 
1r a 6è 

 
Anglès 
3r a 6è 

 
Mecasoft  
5è i 6è 

 
17h– 18h 

  Mecasoft 
3r i 4t 

 Mecasoft  
3r i 4t 

 

 

17h-
18’30h 

Ludoteca 
 

Música 
 3r a 6è 

 
Multi-
esport  
1r i 2n 

 
Dibuix 

 1r a 6è 

Ludoteca 
 
 

Teatre  
1r i 2n 

 
Scrap 

Booking 
3r a 6è 

Ludoteca 
 

Multi-
esport  
1r i 2n 

 
Piscina  
1r i 2n 

 
Dibuix 

 1r a 6è 

Ludoteca 
 

Teatre  
3r a 6è 

 
Taller d’emo-

cions 
1r, 2n i 3r 

 
Dansa  

moderna  
3r a 6è 

 
Manualitats  

1r a 6è 
 

Música  
1r i 2n 

Ludoteca 
 

Dansa moder-
na 1r i 2n 

 
 

Dibuix  
1r a 6è 

 
Patinatge 
1r a 6è 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8h-9h Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca 

 

 

12h-13h 

Ludoteca 
 

Música  

P3, P4 i P5 

Ludoteca Ludoteca 
 

Música  

P3, P4 i P5 

Ludoteca Ludoteca 

 

 

 

17h– 
18’30h 

Ludoteca 

 

Anglès 

P3, P4 i P5 

 

Dansa mo-
derna  

P3, P4 i P5 

 

Taller d’e-
mocions 

P3, P4 i P5 

Ludoteca 

 

Teatre  

P4 i P5 

 

Multiesport  

P3, P4 i P5 

Ludoteca 

 

 

Piscina  

P4 i P5 

Ludoteca 

 

Multiesport 

P3, P4 i P5 

 

 

Manualitats  

P3, P4 i P5 

Ludoteca 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Horari Divendres 

      

Benvolgudes famílies, 
 

Durant el curs escolar 2016-2017, 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 a l’ampli 

ventall d’activitats que s’ofereixen. 
 

Per explicar-vos el funcionament i les activitats, farem reunió d’extraescolars, 

dimarts 13 de setembre a les 19h. 
 

Cada activitat té unes places limitades, els alumnes que continuen de l'any 

passat 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.  

Les activitats iniciaran el dia 19 de setembre i finalitzaran el dia 16 de juny del 

2017, 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 mitjançant uns cartells que 

es penjaran al taulell d’anuncis de l’AMPA la setmana del 12 al 16 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, els dies: 

 1 i 8 de setembre de 18.30h a 20.00h 

 6 de setembre (dimarts), durant la recollida de llibres 

 9 de setembre (divendres) durant les portes Obertes. 

 
 

La matricula a les activitats tindrà un cost de 6€. 

 

 
 

Us esperem a tots i totes!!!! 

Activitats pares i mares 

Dies i horari a determinar 



 

 

MECASOTF 

LUDOTECA 
Aquesta activitat té com a objectiu donar un servei a aquelles famílies que, per 
qüestions de feina o incompatibilitat horària necessiten oferir als seus fills/es 
un espai adequat on poder estar atesos correctament 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: 22€ 

Dies i horari:                10 hores setmanals: 42€ 

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:  Dilluns i/ o dimecres i/ o divendres de 17.00 a 18.30  

                      Dimarts i dijous de 12.00 a 13.00 

 

Preu Mensual:   1 dia a la setmana 16,00€ (1’5h setmana) 

                          2 dies a la setmana 25,00 € (3h setmana) 

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 dijous de 17:00 a 18:30  (P3, P4 i P5) 

Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:30 (1er i 2on) 

 

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

                           2 dies a la setmana 25,00 € 

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 4art 
 

Dies i horaris:    

Dilluns i dimecres de 12.00 a 13.00  (1er i 2on) 

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

Dimarts i dijous de 12.00 a 13.00 (3er a 6è 
 

Preu Mensual:  18,00€ (2h setmanals) 

                         16,00€ (1’5h setmanals) 



 

 

DANSA MODERNA 
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  P-3 a 6è 

 

Dia i horari:   

Dilluns de 17:00 a 18:30 de P3 a P5 

Dijous de 17:00 a 18:30 de 3er a 6è 

Divendres de 17.00 a 18.30 1er i 2on 

 

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 i divendres de 12.00 a 13.00 (5è i 6è) 

Dimecres i divendres de 17.00 a 18.00 (3er i 4art) 

 

Preu Mensual:   18,00€ (2h setmanals) 

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 (P4 i 2on) 

Dijous de 17.00 a 18.30 (3er a 6è) 

 

Preu Mensual:   16,00€ 

MÚSICA, SONS I CANÇONS 
Descobrir el món de la música experimentant, modelar diferents cançons a tra-
vés d’un instrument, fusionant instruments diferents i extraient sons únics que 
dona la barreja inesperada d’instruments. Fer de la música un element únic dife-
renciador i que ajuda a estimar el seu aprenentatge. 
 
Motivant sempre des de una perspectiva lúdica, aquesta activitat pretén desvet-
llar l’estimació per la música.  

Cursos a qui va adreçada: de P4 a 2n 

 

Dia i horari:   

Dilluns i dimecres de 12.00 a 13.00  (P3, P4 i P5) 

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

 

Preu Mensual:   16,00€ (1’5h setmanals) 

                           18,00€ (2h setmanals) 



 

 

SCRAPBOOK 
L’Sscrapbook és un procés creatiu que consisteix en personalitzar els teus pro-
pis records i objectes a través de vàries tècniques com poden ser el decoupa-
ge, la combinació de retalls de paper i elements decoratius, cartonatge, es-
tampació, pintura, embossing, tintes... Activitat que combina la creativitat, la 
concentració i la millora de les habilitats manuals. 

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

 

Dia i horari:   

Dimarts de 17.00 a 18.30  
 

Preu mensual: 18,00€ 

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  P4 a 6è 

 

Dia i horari:   

Divendres de 17.00 a 18.30  
 

Preu mensual: 16,00€ 

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: 18,00€ 

 

MANUALITATS 
Entenem les manualitats com un mitjà per potencia la tasca educativa  i que com  
qualsevol altre tipus d’expressió ajuda a desenvolupar la persona. La plàstica és 
un bagul ple de recursos on l’infant ha de trobar allò que millor li permeti comu-
nicar-se.  
 
Aquest taller es planteja com un joc amb la voluntat de desenvolupar la sensibili-
tat i la creativitat dels infants. Una acció amb tot tipus de materials amb la finali-
tat d’experimentar i expressar, de decorar, de crear disfresses, regals, d’investi-
gar amb nous materials i aprofitar per reciclar.  

Cursos a qui va adreçada:  de  P3 a 6è 

 

Dia i horari:   

Dijous de 17.00 a 18.30 de P3 a P5 

Dijous  de 17.00 a 18.30 de 1r a 6è 

 

Preu Mensual: 16,00€ 

 



 

 

Activitats per pares i mares 
Aquesta activitat està  programada i dissenyada perquè els pares i mares tin-
guin un ventall d’activitats variades i triïn allò que els hi vingui de gust fer 
aquell dia: 
 
Activitats: 

 Aeròbic, Relaxació, Step, Tonificació,... 

A qui va adreçada: Adults   

              

Dia i horari:        

Dilluns i/o dimecres de 20.00 a 21.00 

 

Preu Mensual:  2 dies a la setmana 16,00€ 

 

TALLER D’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 i un correcte desenvolupament en 
tots el àmbits: personal, familiar, escolar, d’aprenentatge… 
 

Cursos a qui va adreçada:  de  P3 a 6è 

 

Dia i horari:   

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

Dijous de 17.00 a 18.30 (1r, 2n i 3r) 

 

Preu mensual: 16,00€ 

 

Pels nens i nens de 4rt a 6è es faran tallers trimestrals que us informarem 

puntualment arribat el moment. 

 

                        


