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GRAELLA D’ACTIVITAT  

Les activitats de circus, cuina i hoquei es duran a terme un cop a la setmana i es triarà 

el dia que hi hagi més inscrits. 

En el cas que hi hagués la suficient demanda el dos dies, l’activitat es realitzarà els dos 

dies. 

Els horaris i les activitats estaran sotmesos a modificacions de la disponibilitat dels 

educadors i d’altres possibles motius. 

DATES DE LES ACTIVITATS 

Acollides: començaran el primer dia de curs, 12 de setembre del 2017 fins l’últim dia.  

- Acollides matinals: de 7.45h a 9h de dilluns a divendres. 

- Acollides de tardes: de 16.30h a 18h de dilluns a divendres. 

- Acollides esporàdiques: Servirà per les famílies que necessitin deixar el seus 

infants en dies puntuals, tant en horari de matins com de tardes. 

• El preu de les acollides esporàdiques serà de:  

▪ 30 min: 2€  

▪ 1 hora: 3,5€  
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▪ 1 hora i 30 min: 5€  

▪ Abonament de 15 ½ hores: 25€ 

Extraescolars: del 2 d’octubre del 2017 al 1 de juny del 2018 

Activitats amb família: es duran a terme un cop al mes i el primer dia serà el 20 

d’octubre, sota inscripció prèvia. 

Jornada intensiva: no hi ha servei d’extraescolars, però sí acollides.  

TASTET DELS TALLERS 

La setmana del 18 al 22 setembre de 16.30h a 17.30h, a l'Escola Pérez Sala es farà un 

tastet de les extraescolars amb els monitors/es que duran a terme cada activitat per 

poder mostrar què es farà , perquè les famílies pugueu conèixer als monitors/es i es 

resolguin dubtes concrets sobre les activitats. L’horari i els dies seran els mateixos en 

que es duran a terme les activitats durant el curs. 

També hi haurà una taula informativa per resoldre totes les preguntes que tingueu les 

famílies en relació a les activitats extraescolars. Per tal de poder fer el tastet, haureu 

d’informar a través de mail, per tal de tenir les ràtios cobertes. El mateix dia facilitarem 

la  pre-inscripció a les extraescolars de l’any. 

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS  

ACOLLIDES  

MATINS: DE 7:45 A 9:00  

Aquest espai pretén ser un lloc tranquil, on els infants podran esmorzar, si s’escau, i 

tindran a l’abast jocs taula, activitats, contes, dibuixos per pintar, joguines... d’aquesta 

manera farem aquesta estona una mica més amena. 

Una petita meditació, escoltar un conte... podrien ser una activitats claus per finalitzar 

l’estona i començar les classes amb molt bon peu. 
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TARDES: DE 16:30 A 18:00  

L’horari serà diferent en dates puntuals, com la jornada intensiva. 

La proposta de les tardes, és crear un espai d’interrelació on els infants tindran a la seva 

disposició trencaclosques, material didàctic, problemes de lògica, taulells d’escacs, jocs 

d’estratègia, jocs i joguines... Tot adaptat a les diferents franges d’edat. 

Un cop a la setmana es buscarà la motivació dels participants per fer una activitat 

conjunta, com dinàmiques de grup, debats, fòrum de curtmetratges, mirar diferents 

diaris, en definitiva, tot sempre al voltant de fer rotllar el cap.    

Tant a principi com a final de curs, es duran a terme activitats a l’exterior,  aprofitarem 

el bon temps i potenciarem els jocs tradicionals. 

ACTIVITATS 

EMOCIONARI  

De P3 a P5 / 16:30 a 17:30 

Aquest taller permet desenvolupar la intel·ligència emocional de l’infant, que serà la clau 

de la seva autoacceptació i d’un desenvolupament psicoevolutiu sa.   

En aquest taller treballarem 42 emocions que quedaran repartides en tot l’any escolar i 

ho farem a través de contes, activitats i fitxes didàctiques. Un dels suports pedagògics 

que s’utilitzaran per aquest taller serà el llibre “Emocionari, digues el que sents” on s’hi 

troben tots els sentiments explicats de manera que els infants els puguin entendre. 

POTI-POTI 

De P3 a P5 / 16:30 a 17:30 

En aquest taller s’hi poden trobar de tot, des d'elaborar una recepta de cuina, a un conte-

contes o una sessió moguda de ball, potser papiroflèxia, jocs tradicionals, maquillatge 

i/o disfresses... Tot dependrà d’una caixa misteriosa on sempre hi haurà quelcom que 

ens portarà a fer la sessió del dia. 
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MOU-TE 

De P3 a P5 / 16:30 a 17:30 

Iniciació a l’esport pels més petits. Es tracta d'anar adquirint  l’hàbit de realitzar educació 

física, almenys, un cop a la setmana. En aquest taller, es duran a terme diferents 

sessions dirigides de psicomotricitat, totes elles ben mogudes: balls de diferents estils, 

circuits diversos, salts, tombarelles... Treballarem aquest aspecte en tota la seva 

globalitat. 

INICIACIÓ A LA DANSA 

De P3 a P5 / 16:30 a 17:30 

Els nens i nenes que assisteixin en aquest taller podran desenvolupar la seva expressió 

corporal a través de la dansa, creant un ambient distés per deixar-se anar. D’aquesta 

manera treballem la coordinació la consciencia corporal, el ritme i la musicalitat. 

ESCENES 

De 1r a 4t / 16:30 a 18:00 

Aquest taller està pensat per que els nens/es  despertin la curiositat pel teatre. Els 

participants d’aquest taller, duran a terme tot el que comporta fer una obra de teatre, des 

de triar un nom per al grup (Cia) als decorats, vestuari, maquillatge...fins la posada en 

escena, on es convidarà a les famílies per que puguin gaudir de l’espectacle. 

CIRCUS 

De 1r a 6é / 16:30 a 18:00 

A Circus, ens centrarem amb la destresa dels malabars, oferint un ventall de diversos 

estris. També es duran a terme la construcció dels seus propis malabars, i se’ls motivarà 

per que duguin a terme uns gags que podran ser representats davant les famílies en 

acabar el curs. 
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EL TALLER 

De 1r a 6é / 16:30 a 18:00 

Es duran a terme diferents tallers manuals basats en l’elaboració i la decoració. 

Treballarem amb materials quotidians i aprendrem  diferents tècniques.  

El primer trimestre el dedicarem al reciclatge i podrem descobrir com donar diferents 

vides útils als envasos que generem. 

 El segon trimestre coneixerem diferents materials i com poder fer-los a casa, com la 

plastilina o la pasta de sal. També treballarem el feltre, la goma espuma i el “porex pan”. 

I el tercer trimestre el dedicarem al paper maixé per fer-nos una titella i un llum de sobre 

taula.  

CUINES 

De 1r a 6é / 16:30 a 18:00 

A Cuines, s’elaboraran diferents receptes de cuina freda, a part cada infant tindrà el seu 

receptari i un davantal personalitzat. Coneixerem la temporalitat de les verdures i 

treballarem la piràmide alimentaria per tenir uns bons hàbits alimentaris. Jugarem a 

descobrir diferents gustos i descobrirem noves textures. 

FIT KID 

De 1r a 6é / 16:30 a 18:00 

El Fit Kid és un esport que combina la dansa amb la gimnàstica esportiva, i on l'acrobàcia 

és un eix important. Es tracta d’un extraescolar on treballarem les bases de la gimnàstica 

artística des d‘un punt de vista creatiu, de consciència de cos i amb molta música. La 

coneixença del propi cos, la coordinació, descobrir el moviment amb i sense suport 

musical, el ritme, la observació, l’experimentació amb els companys i tot amb l’exercici 

físic de la gimnàstica. 
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ACTIVITATS  EXTERNES 

CLUB DE BÀSQUET VILASSAR DE MAR 

De P5 a 1r / 16:30 a 18:15 

Introduirem als infants a la pràctica del bàsquet a través del joc. La pràctica d'aquest 

esport ens permetrà desenvolupar les habilitats psicomotrius així com les capacitats 

relacionals pròpies dels esports d'equip. Com qualsevol pràctica esportiva, també 

treballarem per adquirir uns hàbits de vida saludables que facin de l'esport una activitat 

bàsica al llarg de la vida. 

Aquesta activitat es durà a terme fora de l’escola, els monitors del club recolliran els 

infants a l’escola i les famílies els hauran d’anar a buscar a la Bòbila a les 18:15. 

Per dur a terme l’activitat en optimes condicions, es demana unes sabates esportives 

amb sola nova, (per conservar el paviment de la pista), roba esportiva per fer l’activitat, 

una ampolla d’aigua i una tovallola, tot dins d’una bossa. Es motivarà als infants a dur a 

terme els hàbits d’higiene pertinents. 

MÀQUINES I STORYTELLING 

De 1r a 2n / 13:45 14:45  

Ens iniciarem en el món de la robòtica amb el LEGO a través del muntatge de màquines 

simples (engranatges, rodes i eixos, palanques, politges, etc) i desenvoluparem les 

habilitats d'investigació científica a través de proves, mesura, reptes, recopilació de 

dades, etc. També crearem històries amb ells potenciant el treball en equip, habilitats 

d'alfabetització, millora d'escriptura i les habilitats de lectura i comunicació. 

ESCAC I MAT  

De 1r a 2n  12:30 a 13:30 / 3r a 6é 13:45 a 14:45 

Activitat conjunta amb EscaciMat. Aprendrem l’origen i la complexitat dels escacs, les 

tècniques i estratègies per dur a terme aquest esport a l’hora que aprendrem a pensar i 

desenvolupar la lògica i el pensament. Els escacs potencien l'aprenentatge i el 

desenvolupament integral dels infants i habilitats com la concentració, la memòria, la 
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imaginació i creativitat, el control emocional, la capacitat d'anàlisi, organització i 

planificació... 

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA  

De 3r a 6é / 12:30 a 13:30 

Lego Education WeDo és una eina fàcil d'utilitzar que ens permetrà construir i programar 

models simples de LEGO. Connectant els models amb motors i sensors a un ordinador 

i utilitzar un programa. Aquesta eina ens permetrà treballar en una sèrie d'activitats amb 

les quals desenvoluparem els coneixements en ciència, tecnologia, enginyeria i 

matemàtiques, a més de millorar les habilitats comunicatives, d'escriptura, lectura, 

treball en equip i resolució de conflictes. Ens plantejarem diferents reptes per fomentar 

creativitat buscant les múltiples solucions que ofereixen els robots. 

SSSTRÈPITS  

De 1r a 6é / 16:30 a 18:00 

Activitat conjunta amb els Ssstrepits. A l’extraescolar farem molta percussió, jocs i molta 

música!!! Aprendrem a viure i tocar els ritmes populars dels Ssstrèpits, que ens permetrà 

desenvolupar l'art musical més creatiu, tot engrescant-nos i gaudint de l'activitat. Els 

Ssstrepits són un grup de percussió del poble fundat el 1995 especialitzat en ritmes de 

foc, però que també interpreten ritmes brasilers i africans, que participen de moltes 

festes i celebracions arreu del territori. Aquesta activitat es du a terme al local dels 

Ssstrepits els monitors recolliran els infants a l’escola i els portaran al local, ubicat a 

l’escola vaixell Burriac a dur a terme l’activitat allà. 

INICIACIÓ HOQUEI 

De P5 a 2n / 16:30 a 18:00 

El Club Vilassar Hoquei, vol promoure l’hoquei patins en la nostra població, ensenyant 

als joves jugadors les tècniques bàsiques del patinatge, i treballar la coordinació sobre 

rodes. Volem que els alumnes adquireixin una bona base pel Hoquei, o per altres 

esports i activitats de lleure on les rodes als peus ens fan gaudir de noves sensacions. 

Traslladem la nostra passió a la vostra escola, aportant l'entrenador, patins i sticks per 

usar a l escola, i amb la possibilitat de llogar els patins per si el nen/a vol practicar fora 

l'horari per aquells que ho vulguin. L’activitat es durà a terme a la pista de l’escola del 
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Pérez Sala. Durant el curs, s'organitzarà alguna trobada, si pot ser entre escoles de 

Vilassar, per poder gaudir i compartir d'aquest esport fora de l'escola. 

 

ACTIVITATS AMB FAMÍLIA 

És l’activitat idònia per establir un espai de lleure educatiu de criança compartida entre 

els fills/es i els adults, on un educador/a dinamitzarà a cada sessió una activitat diferent 

i on tots hi podrem participar conjuntament. La proposta d’activitats és que cada mes  

realitzarem un extraescolar diferent, permetent als infants i a les famílies fer un tastet  

d’activitats.  

Serà un divendres al mes de 16.45h a 18.15h sota inscripció prèvia, els dies: 

20 Octubre 

17 Novembre 

22 Desembre 

26 Gener 

23 Febrer 

23 Març 

27 Abril 

25 Maig

MÍNIM I MÀXIM DE PARTICIPANTS 

Les acollides de matí i tarda no tenen un nombre de participants màxim ni mínim. Totes 

les activitats extraescolars tenen un mínim de 10 infants i un màxim de 15. Si no s’arriba 

al mínim de participants no es podrà tirar endavant l’activitat extraescolar. Somriures, si 

ho considera oportú, pot fer alguna excepció tant en el nombre de participants mínims 

com el de màxims. Si el grup supera el màxim de participants, l’infant quedarà en llista 

d’espera o en el cas que hi hagués el suficient nombre de participants es podrien fer dos 

grups. 

INSCRIPCIONS 

En el cas de les acollides s’haurà d’enviar un mail a somriuresperezsala@gmail.com per 

sol·licitar la fitxa d’inscripció, a partir del 1 de setembre. Aquesta amb la documentació 

pertinent, s’hauran de lliurar el primer dia d’escola a la coordinadora de Somriures de 

7:45 a 9:15 o de 16:15 a 18:30.  
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PERÍODE DE PRE-INSCRIPCIÓ  

La setmana del 18 al 22 de setembre, els monitors que duran a terme el tastet de les 

activitats de l’any, tindran fitxes d’inscripció a la disposició de tothom que ho demani. 

Online: omplint el formulari online amb una única inscripció per cada infant on fareu 

constar les activitats de tota la setmana que us voleu inscriure, així com les dades 

bàsiques de l'infant i les de contacte. El formulari online de pre-inscripció també està 

penjat al web de l’AMPA del Pérez Sala, el web de l’escola Pérez Sala i al web de 

Somriures.org 

 Presencials: Dimarts 12, dilluns 17, dimecres 19, divendres 21 i dijous 28 de setembre 

al despatx de l’edifici central de l'Escola de 17:00 a 18:00 

PROCÉS DE LES INSCRIPCIONS  

Primerament s’haurà d’haver omplert  el formulari de pre-inscripció. El llistat definitiu 

d'inscrits a les activitats extraescolars sortirà publicat el dijous 28 de setembre, que es 

penjarà a l'escola i s’enviarà per correu electrònic a les famílies amb la fitxa d’inscripció 

i la documentació a adjuntar, per tal d’acabar de formalitzar-ho.  

En cas que l’infant tingui plaça per fer la o les activitats demandades, haureu de dur la 

fitxa d’inscripció que haureu rebut per correu electrònic, el dia 28, 29 o 30 de setembre 

al despatx de l'edifici central de l'escola de 16:30 a 18h. 

Caldrà emplenar i dur la fitxa d'inscripció amb tota la informació demanada, haver firmat 

totes les autoritzacions pertinents a  l'activitat, els drets d'imatge (no són obligatoris), 

aportar les dades de domiciliació bancària i la documentació pertinent (fotocopia DNI del 

signant de les autoritzacions i de la targeta sanitària)  

Fins que no s'entregui tota la documentació adequadament omplerta no es considerarà 

validada la inscripció. Aquesta informació és molt important i l’hem de tenir, si no 

Somriures no es podrà fer càrrec de l’infant. 
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ORDRE DE PRIORITAT  

A continuació es detallen quins elements es tindran en compte a l’hora de prioritzar les 

inscripcions dels infants:  

1. Que siguin membres de l'AMPA del Pérez Sala (només poden fer extraescolars els 

infants que siguin membres de l'AMPA de la seva escola).  

2. La continuïtat dels infants a les activitats del curs anterior, ja sigui fent la mateix 

activitat o una similar.  

3. L'ordre d'inscripció.  

Aquests elements de prioritat s’aplicaran sempre i quan hi hagi més inscrits que la 

capacitat màxima de l’activitat. 

PAGAMENT DE LES QUOTES 

Es planteja un sistema de preus coordinat per totes les extraescolars, on es bonifiqui el 

fet d'agafar més d'una activitat per mitjà de descomptes en el preu total del servei. De la 

mateixa manera, també hi haurà un petit descompte si es prefereix el pagament 

trimestral respecte el mensual.  

El pagament es realitzarà a través de rebuts bancaris domiciliats als comptes corrents 

que indiqueu les famílies. El càrrec del rebut es girarà entre el dia 1 i 5 del primer mes 

de cada trimestre (en cas de pagament trimestral) i entre el dia 1 i 5 del mes (per 

pagaments mensuals). En cas de retorn del rebut, la família de l’infant haurà de pagar 

una penalització de 5€ en concepte de càrrecs bancaris. 

Si la família prefereix fer el pagament en efectiu, s’haurà de responsabilitzar de fer 

aquest pagament la primera setmana de cada mes o trimestre a la coordinadora de les 

extraescolars.  

BAIXES I DEVOLUCIONS  

Es podrà donar de baixa a una activitat sempre i quan es comuniqui en un termini mínim 

de 15 dies respecte al cobrament de l’activitat, el dia 1 de cada mes. Si es fa en menys 

de 15 dies no hi haurà opció al retorn dels diners. (ex: es comunica la baixa el dia 20 de 

febrer per donar de baixa a l’infant el dia 1 de març. No hi ha el mínim de 15 dies i 
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s’haurà de cobrar el mes de març sencer). Aquest sistema serveix per garantir 

l’estabilitat i continuïtat dels grups a les activitats extraescolars. 

SISTEMA DE VALORACIÓ 

INFORMES DELS INFANTS 

Durant el curs les famílies podran estar assabentades de com està funcionant les 

extraescolars a les que assisteix el seu fil/a mitjançant uns informes trimestrals. En 

aquest document es veuran reflectits tant els objectius que s’han superat com l’evolució 

de l’infant. 

D’altra banda, hi haurà dos mètodes de comunicació diària, el  full d’incidència i el cara 

a cara. Durant la recollida dels infants, els monitors estaran disposats a respondre 

qualsevol dubte que tinguin els pares. No obstant, si hi ha hagut algun  conflicte es farà 

arribar a les famílies un full d’incidència. 

GRAELLA DE PREUS 

ACOLLIDES 
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EXTRAESCOLARS 

 

 L’activitat d’Hoquei queda exclosa de la graella de preus, tenint un cost de 25€ 

mensuals.  
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