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Teniu a les vostres mans un recull de les activitats extraescolars 
pel curs 2019-2020 a l’escola Fructuós Gelabert així com tota la 
informació pràctica relacionada. Us aconsellem llegir-lo íntegra-
ment! 

Des de l’Escola i des de l’AFA, considerem important poder 
comptar amb una oferta d’activitats extraescolars que sigui 
variada i de qualitat, de manera que cada família puguem valo-
rar i escollir quines considerem més adients perquè els nostres 
infants puguin gaudir del seu temps de lleure. I en el cas que 
tinguem dubtes sobre quina activitat escollir, podem comptar 
amb l’assessorament de l’escola.

Les activitats proposades volen donar resposta a un ventall 
ampli de possibles inquietuds i interessos perquè els infants 
puguin gaudir més d’aquestes activitats.

Preneu nota, les activitats extraescolars començaran  
el dimarts 1 d'octubre de 2019!

Comissió d’extraescolars.

BenvolguDes famílies,
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Novetats
pel curs 2019-20

PATINS I SCOOTER de 1r a 6è:

Els esports de roda petita (skate, scooter i patins en línia) són 
uns dels esports de lliscament més de moda de l’actualitat. En 
els darrers anys està agafant una importància destacable degut 
a, entre d’altres coses, l’augment d’espais on practicar-lo (ska-
teparks) i a la creació dels World Roller Games que aquest any es 
celebraran a Barcelona. 

Són esports que no discriminen per sexe, edat o físic, i que po-
tencien les capacitats motrius de qui els practiquen.

La iniciació és recomanable a partir dels 5 anys i permet un des-
envolupament complet des de diferents punts de vista: fisiològic 
(treball d’equilibri i coordinació de tot el cos), psicològic (treball 
d’autosuperació, autoestima i coneixement personal) i social (és 
un esport individual que es practica en grup, la qual cosa permet 
compartir l’experiència).

Vine a aprendre i surt a patinar, sol o acompanyat!

INICIACIÓ ESPORTIVA (1r i 2n):

Oferim el doble de places respecte al curs passat fent dos grups i 
aprofitant més espais de l’escola.

ESPORTS D’EQUIP EN ANGLÈS (3r): 

Els 4 esports que practicarem aquest curs seran: KORFBALL, 
HANBOL, RUGBY TOUCH i FUTBOL SALA. 

Utilitzarem la llengua vehicular de l’anglès per fomentar el seu 
ús en una situació diferent a l’aula. L’objectiu és familiaritzar-se 
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amb expressions i vocabulari propi de l’esport i l’activitat física 
(entendre i seguir ordres, normatives, materials, parts del cos, 
etc.) i millorar la capacitat comunicativa en anglès.

El valors que potenciem amb la pràctica esportiva de grup són 
la participació, cooperació, sacrifici, solidaritat, sentit de grup, 
progrés i superació que, a més a més d'ajudar al grup, faciliten 
el desenvolupament individual de cada membre de l'equip.

CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona): 

Durant el curs escolar el CEEB ofereix activitats de promoció 
esportiva per a totes les edats. Us anirem informant a través del 
web de l’escola i el full informatiu. Traieu-li profit!

Aquí us avancem algunes:

· TROBADES MULTIESPORT: jornades per infants de p4 fins a 
6è de primària, a on descobreixen el món de l’esport des d’una 
basant recreativa i integradora. Dirigides per monitors especia-
litzats. En format estacions tasten durant 15-30 minuts diferents 
modalitats esportives com ara kinball, toc ball, korfball, Ulti-
mate frisbee, lacrosse, bàdminton, hoquei, beisbol, trampolí, 
gimnàstica artística, rítmica, ioga, bàsquet adaptat, sensibilit-
zació discapacitats visuals, slalom boccia, atletisme adaptat,... 
Totes les jornades finalitzen amb una activitat en família com 
el walking futbol, cursa d’orientació, jocs d’aigua,... Per a més 
informació https://ceeb.cat/multiesports/

· CURSES D’ORIENTACIÓ: 6 jornades matinals al llarg del curs, 
en diferents espais de Barcelona, per participar individualment o 
en família. El repte és orientar-se per trobar les fites que marca 
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el mapa. En la modalitat prebenjamins (3-8 anys) els infants 
van acompanyats d’un adult, i les fites a trobar són uns dibuixos 
animats. És molt divertit!! Per a més informació https://ceeb.
cat/curses-orientacio/

· CHALLENGE DE CROS: curses matinals en diferents districtes 
de Barcelona ciutat, carregades de música, trets de sortida, 
estands, avituallaments i obsequis de tota mena. Poden parti-
cipar tots els infants a partir de 3 anys. No cal pertànyer a un 
club d’atletisme. Els nens i nenes que facin l’activitat extraesco-
lar d’atletisme a l’escola ja hi participen. Per a més informació 
https://ceeb.cat/challenge-cros/

· TROBADES DE TENNIS TAULA EN FAMÍLIA: jornades matinals 
divertides i saludables, per practicar el tennis taula individual 
o de dobles entre fills, filles, pares, mares, avis, avies, cosins, 
cosines, tiets, tietes, etc. També hi ha una zona lúdica, inflables 
i més sorpreses.  Per a més informació https://ceeb.cat/ten-
nis-taula/

Per participar a les activitats del CEEB cal tramitar la inscripció 
per internet mitjançant l’aplicatiu de llicències del Consell.

L’assegurança és obligatòria però només es paga una vegada i té 
validesa per tot el curs escolar.
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PRE-ESPORT 
P4 i P5

Dia i Horari  
Dilluns  
16.30 a 17.30H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
16.02€

Beca  
Secretaria Escola

PISCINA 
P4 i P5 

Dia i Horari  
Dimecres  
16.30 a 18.20H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
30.68€*

Beca  
Secretaria Escola

CREATIVITY  
IN ENGLISH
P4 i P5

Dia i horari  
Dilluns  
16.30 a 17.45H

Organitza 
Collage

Preu trimestral 
105€

Beca 
Secretaria Escola

DANSA 
I EXPRESSIÓ
CORPORAL
P4 i P5

Dia i horari:  
Dimarts  
16.30 a 17.45H

Organitza: 
Playteatre

Preu trimestral: 
75€

Beca: 
Secretaria Escola

Activitats infantils

EDUCACIÓ 
EMOCIONAL  
I TEATRE
P4 i P5

Dia i horari  
Dijous  
16.30 a 17.45H

Organitza 
Playteatre

Preu trimestral 
75€

Beca 
Secretaria Escola

*  Els preus de CEM Claror 
s’actualitzen amb l’IPC  
del mes de gener 2020
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CREATIVITY  
IN ENGLISH 
1r a 6è

Dies i horaris  
· 1r i 2n Dimecres  
16.30 a 17.45H 
· 3r i 4t Dilluns o dijous  
16.30 a 17.45H 
· 5è i 6è Dijous  
16.30 a 17.45H

Organitza 
Collage

Preu trimestral 
105€

Beca 
Secretaria Escola

CIRC  
1r a 6è

Dia i horari 
Dimarts  
1r a 3r 16.30 a 18H 
4t a 6è 18 a 19.30H

Organitza 
Viudinamic

Preu trimestral 
95€

Beca 
Secretaria Escola

ESCACS  
1r a 6è

Dia i horari  
Dimarts o dijous  
16.30 a 17.45H

Organitza  
Escac i Mat

Preu trimestral 
57,60€

Beca 
Secretaria Escola

HIP-HOP 
4t a 6è

Dia i Horari 
· 4t i 5è Dimecres 
16.30 a 17.45H 
· 6è Dimecres 
17,45 a 19H

Organitza 
CEM Claror

Preu mensual 
16,02€

Beca 
Ajuntament

Activitats primàriA

TEATRE 
MUSICAL 
1r a 3r

Dia i horari  
Dimarts  
16.30 a 17.45H 

Organitza  
Playteatre

Preu trimestral  
75€

Beca  
Secretaria Escola

DANSA/ JAZZ 
1r a 3r

Dia i horari  
Dilluns  
16.30 a 17.45H 

Organitza  
Playteatre

Preu trimestral 
75€

Beca  
Secretaria Escola
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FUTBOL SALA  
4t a 6è

Dies i horaris  
Dilluns i dimecres  
·4t i 5è 
16.30 a 17.45H 
·6è 
17.30 a 18.45H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
34.47€*

Beca  
Ajuntament

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 
1r i 2n

Dia i Horari  
Dijous  
16.30 a 17.45H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
16,02€*

Beca  
Ajuntament

ESPORTS 
D'EQUIP EN 
ANGLÈS  
3r

Dia i Horari  
Dimarts  
16.30 a 17.45H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
16,02€*

Beca  
Ajuntament

PISCINA  
2n a 6è

Dia i Horari  
Dimecres  
16.30 a 18.20H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
28.42€*

Beca  
Ajuntament

PATINS 
EN LÍNIA 
1r a 6è

Dia i Horari  
Dijous  
16.30 a 17.30H 

Organitza  
Ungravity Freestyle

Preu mensual 
25€

Beca  
Secretaria Escola

SCOOTER 
1r a 6è

Dia i Horari  
Dijous  
16.30 a 17.30H

Organitza  
Ungravity Freestyle

Preu mensual 
25€

Beca  
Secretaria Escola

*  Els preus de CEM Claror s’actualitzen amb l’IPC  
del mes de gener 2020

Activitats primàriA

- 9 -



VOLEIBOL 
4t a 6è

Dies i horaris  
· 4t 
Dimarts  
16.30 a 18H 
· 5è i 6è 
Dimarts i dijous  
18 a 19.30H

Organitza  
CEM Claror

Preu mensual  
4t 16.02€* 
5è i 6è 38.94€*

Beca  
Ajuntament

Caldrà portar...
• Pre-esport: samarreta 

de recanvi.
• Creativity in English: 

berenar.
• Educació emocional 

i teatre: berenar.
• Dansa i Expressió 

corporaL: berenar.
• Piscina per infantils: 

banyador o calceta 
nenes, casquet, xancletes, 
tovallola ponxo i berenar 
petit.

• Piscina per primària: 
banyador, casquet 
de bany, xancletes 
i tovallola.

• Hip-hop: estris de dutxa 
i roba recanvi.

• Patins en línia: patins en 
línia, casc i proteccions.

• Scooter: casc i protec-
cions. (Scooters facilitats 
per l'escola).

• Iniciació esportiva: estris 
de dutxa + roba recanvi.

• Esports d’equip: estris de 
dutxa + roba recanvi.

• Voleibol: estris de dutxa 
+ roba recanvi.

• Futbol sala: botes de 
futbol sala,  estris de dutxa 
+ roba recanvi.

• Circ: mitjons o sabatilles 
lleugeres.

ATLETISME 
P5 a 6è

Dies i horaris 
· P5 a 4t  
Dimecres  
16.30 a 17.50H 
Recollida a l’escola 
· 5è i 6è  
Dos dies a escollir  
entre dilluns, di-  
marts, dimecres 
i divendres 
17.30 h a 19H 

Organitza  
Barcelona Atletisme 
Club

Lloc de l’activitat  
IES Prínceps 
de Girona

Preu trimestral  
de 1r a 4t 60€ 
5è i 6è 90€

Matrícula anual  
80€ que inclouen 
equipació de xandall  
i roba d’entrenament
40€ renovació

Beca  
Ajuntament

Activitats primàriA
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IOGA HATHA
Dia i Horari  
Dijous  
20 a 21.30H

Lloc activitat  
Gimnàs de l'escola

Preu mensual 
10€ / 20€

✉ ioga.integral
@fructuosgelabert.cat

IOGA IYENGAR
Dia i Horari  
Dimarts  
20 a 22H

Lloc activitat  
Gimnàs de l'escola

Preu mensual 
10€ / 20€

✉ ioga.iyengar 
@fructuosgelabert.cat

DANCING 
Dia i Horari  
Dilluns  
20.30 a 22H

Lloc activitat  
Gimnàs de l'escola

Preu mensual 
17€ / 25€

✉ dancing
@fructuosgelabert.cat

Activitats ADults

Són activitats gestionades pels pares/mares que hi participen 
i coordinades des de l'AFA. En el cas del Voleibol és CEM Claror qui 
gestiona l’activitat.

Les activitats d'adults estan obertes a tothom, tenint preferència 
els adults amb infants escolaritzats durant el proper curs escolar.

Per apuntar-se a una activitat no cal experiència prèvia en 
aquesta.

Els preus són aproximats, poden variar segons nombre d'inscrits 
i sessions.

Amb la primera quota, es farà una aportació de 5€ per l'ús de l'es-
pai.
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VOLEIBOL 
Dia i Horari  
Dimarts  
20.30 a 21.30H

Lloc activitat  
Pati gran de l'escola

Preu mensual 
19.62€**

✉ volei
@fructuosgelabert.cat

** Aquest preu s’actualitza 
amb l’IPC del mes de gener 
2020 (CEM Claror)

FUTBOL 7 
Dia i Horari  
Divendres alterns  
20 a 22H

Lloc activitat  
Camp de futbol  
del Centenari
c. Bonaventura Gispert

Preu anual 
80€ / 1000 aprox.
en funció del número 
de jugadors

✉ futbol
@fructuosgelabert.cat

CORAL 
Dia i Horari  
Dimecres  
21 a 22H

Lloc activitat  
Aula de música 
de l'escola

Preu mensual 
10€ / 15€

✉ korala
@fructuosgelabert.cat

Activitats ADults
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PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS: 
22 A 24 DE MAIG

Cal fer la preinscripció per a totes les activitats d’alumnes i per a les 
activitats d’adults: Ioga integral, Ioga iyengar, Dancing i Voleibol.
Teniu dues alternatives:

ONLINE (RECOMANADA)
Dates: 22 a 24 de maig.
Per a les activitats dels alumnes al web.
https://forms.gle/G8nAvPAhBF7oE2Z67
Per a les activitats d’adults al web.
https://forms.gle/K2CHxQ5biBFcWHka6

PRESENCIAL A L'ESCOLA
Dates: 23 de maig matí / 24 de maig matí i tarda.
Horaris: matins de 9H a 9.30H i tardes de 16.30H a 17H.
LLoc: menjador nou.

S'haurà de fer preinscripció de totes les activitats en què esti-
gueu interessats. 

Tot i que no es preveuen problemes de places per a la majoria d'ac-
tivitats, us demanem responsabilitat i no fer preinscripcions "per si 
de cas", ja que generen problemes de gestió i injustícies. En aquesta 
línia, 1) no es podrà fer preinscripció de dues activitats que coinci-
deixin en el mateix horari 2) no es podrà fer preinscripció a més de 
tres activitats.

Les llistes de les preinscripcions s'enviaran per correu electrònic i es 
penjaran a l'entrada de l'escola. 

El sorteig es farà el 27 de maig a les 18h al menjador nou. L'adjudi-
cació de les places es realitzarà mitjançant sorteig.

PreiNsCriPcioNs
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iNsCriPcioNs

PERÍODE PER FER LA INSCRIPCIÓ: 
DEL 28 AL 31 DE MAIG.

ON?
 CEM Claror: Per a Pre-esport, Piscina, Iniciació Esportiva, Hip-Hop,  
Esports d'equip en anglès , Voleibol i Futbol sala. Podeu anar qualse-
vol dels dies en l'horari de la instal·lació. Per a les activitat d'adults 
el torn preferent de l'escola Fructuós Gelabert serà del 24 al 29 de 
maig, després s'obriran les places lliures al torn obert.
Web: Per Atletisme, al web http://www.bcnatletisme.cat/equip-
tecnic-del-club

Escola: la resta d’activitats, matins de 8.45 a 9.30H 
i tardes 16.30 a 17.30H. 

CALDRÀ:

Emplenar el full d’inscripció.

Portar fotocòpia de les dades bancàries.

Si queden places vacants, i a partir del 10 de juny, s'avisarà a les 
famílies que estiguin en llista d'espera per l'ordre fixat en el sorteig. 
També serà possible inscriure's a activitats per les quals no s'hagi 
formalitzat preinscripcions però quedin places.

Les inscripcions per a activitats d’adults es faran per correu electrò-
nic amb el responsable de l’activitat, excepte Voleibol, que es farà al 
CEM Claror del carrer Sardenya.

http://www.bcnatletisme.cat/equip-tecnic-del-club/
http://www.bcnatletisme.cat/equip-tecnic-del-club/
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Les altes i les baixes es faran amb efecte el primer dia de cada mes. 

Tant les altes com les baixes es tramitaran directament amb les 
entitats col·laboradores. 

Per a cada alta o baixa de nens/nenes durant el curs, s’haurà d’om-
plir un full d’incidències el mateix dia que es comenci o abandoni 
l’activitat per informar als mestres.

ALTES
Per saber si hi ha disponibilitat de places us podeu adreçar a les 
entitats col·laboradores. Al final del llibret trobareu les dades de 
contacte.

BAIXES
Si s'abandona una activitat d'extraescolars durant el curs, tenir en 
compte els següents aspectes:

· CEM Claror no retorna la quota per reserva de plaça (juliol 2019) 
que correspon a l'última quota del curs (juny 2020).

· Collage, Circ, Playteatre i Escacs giren rebuts trimestrals i no fan 
reemborsaments parcials de les quotes.

Al dors d'aquest llibret trobareu  
totes les dades de contacte  

de les diferents entitats col·laboradores.

Altes i Baixes  
DuraNt el curs
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BeQues entitats/  
Afa/ Projecte BArri

Període per presentar la sol·licitud per al nou curs: del 16 al 27 de 
setembre.

Les famílies podran demanar una subvenció a la secretaria de 
l’escola per a aquelles activitats no susceptibles de ser becades per 
l’Ajuntament. Donat que el fons disponible és limitat tindran pre-
ferència les famílies que acreditin rendes més baixes en cada tram.

El percentatge de la subvenció per trams, en funció de la "Renda 
personal disponible per membre de la unitat familiar" és:

De 0 a 6.140 €  . . . . . . . . 90%

De 6.140,01 € a 7.500 € .  .  .  . 50%

La renda persona disponible es calcularà dividint els ingressos 
anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de 
membres. 

Es sumarà un membre més en els casos següents:

· Un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat reco-
neguda superior al 33%.

· Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparen-
tal, oficialment.

S’HAURÀ D’APORTAR:
· Formulari omplert sol·licitant l’ajuda (disponible a Secretaria).
· Acreditació de família monoparental o de discapacitat si és el 

cas.
· Acreditació de tots els ingressos familiars (es seguiran les pau-

tes de la documentació sol·licitada per a les subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona).

L’impagament de la part no subvencionada implicarà la baixa de 
l’infant de l’activitat i la pèrdua de la beca.
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Per les activitats extraescolars de Collage, Playteatre i Escacs es co-
brarà una quota trimestral al voltant de 6€ (dependrà del número 
d'inscrits a les activitats) per tal de poder donar el servei de conser-
geria a les famílies. Aquest servei és necessari per tal de no alterar 
la dinàmica de les activitats,  atendre incidències i per seguretat.

Les activitats organitzades pel CEM Claror (incloent-hi Piscina) i per 
Barcelona Atletisme, poden ser becades per l’Ajuntament de Barce-
lona per als nens i nenes que tenen entre 6 i 17 anys. 

La informació i la sol·licitud es pot demanar a la recepció del Claror 
o escrivint a Barcelona Atletisme i es pot presentar a qualsevol ofici-
na d’atenció a la ciutadania. 

Les bases sortiran al setembre, quan també s’iniciarà el període de 
sol·licitud d’ajuts. Els trams de rendes amb possibilitat de beca són 
més amplis que les beques gestionades a l'escola.

BeQues  

De l'ajuntameNt  
De BArCeloNa

Conserge
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Us recordem que cada dissabte l’Agrupament Escolta i Guia Anselm 
Albareda realitza a la nostra escola la seva activitat. Es tracta d’un 
grup de joves i infants que pertany al moviment Escolta de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya. 

Fan activitats per a nens i nenes a partir de P5 tots els dissabtes de 
16,30 a 19,30 h i dues excursions de cap de setmana per trimestre. 

També fan campaments de Nadal (3 dies), Setmana Santa (5 dies) 
i estiu (entre 8 i 15 dies).

Preu trimestral: 30 € (no inclou ni excursions ni campaments).

Per més informació:
Gerard Puig  ✆  617 112 432
Paula Frutos ✆ 652 326 226
https://anselmalbareda.wixsite.com/anselmalbareda

Per a l'activitat de circ és obligatori contractar una assegurança 
d'accidents que té un import de 4,50 € a l'any per infant. L'Afa o les 
entitats contractaran l'assegurança i es girarà un rebut al setembre 
per l'import. 

Els nens i nenes que es donin d'alta de l'activitat de circ durant el 
curs, també s'hauran de donar d'alta de l'assegurança, per això cal 
que ho notifiquin a la comissió d'extraescolars.

AsseguraNÇA  
D'ACciDents

AgruPAmeNt  
escoltA
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ENTITATS COL·LABORADORES

AFA
✉ extraescolars@fructuosgelabert.cat 
✉ activitats.adults@fructuosgelabert.cat

CLAROR SARDENYA - CEM CLAROR 
www.claror.cat/sardenya 
Contacte: David Fontanet ✉ dfontanet@claror.cat 
Contacte Piscina: Nuria Cubells ✉ ncubells@claror.cat 
✆ 93 476 13 90
COLLAGE 
www.collagebarcelona.com 
Contacte: Emilie o Anna ✉ collagebarcelona@gmail.com 
✆ 93 284 65 20

VIUDINAMIC 
www.viudinamic.org 
Contacte: Laia ✆ 658 81 25 16 ✉ extraescolars@viudinamic.org 
✆ 93 357 35 19

PLAYTEATRE 
www.playteatre.com  
Contacte: Laia Alsina ✉ playteatre@gmail.com

ESCAC I MAT
www.escacimat.com 
Contacte: Carles Godard ✉ info@escacimat.com
✆ 93 309 65 65

BARCELONA ATLETISME 
www.bcnatletisme.cat/escola-atletisme 
Contacte: Sandra ✉ escolabcnatletisme@gmail.com 
✆ 627 419 439

UNGRAVITY FREESTYLE COMPANY 
www.ungravityboard.com 
Contacte: Pilar ✉ hola@ungravityboard.com 
✆ 699 141 676
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