
 

 

Activitats organitzades per: 



 

 

Activitats extraescolars i 
acollides 

Benvolgudes famílies, 
 
Durant el curs escolar 2016-2017, l’AFA de l’Escola 9 Graons un cop més a confiat la gestió 
administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, pen-
sant en els interessos i necessitats dels usuaris d’aquest servei. 
 
Les activitats extraescolars proposades tenen com a objectius bàsics que s’establiran per 
conèixer els elements principals de la tècnica a la que el nen/a s’hagi apuntat. Totes les 
activitats seran implantades per professionals en el món del lleure o l’ensenyament i amb 
la titulació necessària pel tipus d’activitat que realitzen. 
 
Des de l’AFA voldríem recordar-vos quines són les normes que regeixen les activitats per 
tal de vetllar pel bon funcionament d’aquestes: 
 
- Les activitats són a porta tancada, trimestralment es faran portes obertes a moltes de les 
activitats per tal que pugueu veure i gaudir de l’evolució dels vostres fills/es. 
- És indispensable ser soci de l’AFA per tal de poder fer ús de les activitats 
- Cal fer el pagament dels rebuts de les activitats mitjançant domiciliació bancaria. Fundes-
plai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament de 2 quotes significa 
no poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 
-Algunes de les activitats tenen places limitades. En cas de superar el nombre d’inscrits  es 
prioritzarà  haver estat inscrit el curs anterior i després es farà un sorteig entre la resta. 
-BAIXES I ALTES:  Les altes i baixes s’hauran de notificar del 1 al 20 del mes en curs  per 

escrit al mail coordinacio9graons@fundesplai.org o a través de la web 

www.escoles.fundesplai.org 
- En el cas de tenir algun rebut pendent durant el curs 17-18 no es podrà fer la inscripció 
a cap de les activitats fins a regularitzar els rebuts pendents. 
 
Us recordem que diàriament comptareu amb la presencia de la Cristina per qualsevol dub-
te que tingueu. 
 
NOTA: us recordem que els nens i nenes només han de portar un petit “mos” per trencar 
la gana (un petit entrepà, fruita o fruits secs, cereals i aigua, saludable ). El berenar el faran 
abans de l’activitat. 

Per a què serveix ser soci de l'AFA  
i abonar la quota anual? 

 

L'AFA és l'associació de totes les famílies d'alumnes de l'Escola 9 Graons. Per fer possi-
bles les activitats, l'AFA necessita el temps i l'esforç que hi dediquen totes les mares i 
pares que hi col·laboren en diferents moments del curs i de les quotes que abonen les 
famílies sòcies un cop a l'any. 
 
Les quotes anuals dels socis són l'únic ingrés econòmic que rep l'AFA. Aquest pressupost, 
que les famílies sòcies revisen i aproven anualment en assemblea, permet realitzar dife-
rents actuacions: 
 

  Fer front a les despeses derivades de l'organització de festes i de la partici-
pació en 
activitats fora de l’horari lectiu (Jornada per crear les parets musicals, festa 
de final de curs...), obertes a totes les famílies de l'escola i que permeten 
que infants i adults compartim moments de diversió i creativitat. 

 

 Oferir suport al desenvolupament de diversos serveis de l'AFA a les famíli-
es: activitats extraescolars, acollides, gestió del menjador... 

 

 Preparar activitats dins l’horari lectiu per enriquir l’experiència dels nens i 
nenes (Berenar de Nadal, representació de Sta. Jordina i del Ratolí car-
ter...). 

 
Per continuar oferint aquests i altres serveis, l'AFA necessita seguir comptant amb la  
dedicació i les aportacions de les famílies dels alumnes de l'Escola 9 Graons 



 

 

L’acollida de tarda es caracteritza per ser un espai de lleure amb diversitat d’edats i de 
gustos. És un espai d’esbarjo on els infants acaben el dia d’escola d’una manera 
lúdica. 
 

Berenar: durant els primers 30 minuts, els nens i nenes berenen i descansen després de tota 
la jornada escolar. Passat aquest temps, es dóna pas a les activitats programades. (cal portar
-lo de casa). 

 

Cursos a qui va dirigida :  de P-3 a P-4  

Dies i horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 17.15 h i/ o de 16.30 h a 

18.00 h 

Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 21 de juny  

QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA 

Preu per dia esporàdic: 3.50€ 

Els nens i nenes passen una estona entretinguda i divertida abans d’entrar a classe. L’objectiu 
d’aquest espai no és organitzar activitats, sinó oferir un entorn adequat per què el nen/a pu-
gui gaudir, i començar el dia tranquil·lament, posant al seu abast jocs, lectures...  

Els monitors/es preparen els nens i nenes de P3 i P4 fan la rutina del matí (penjar motxilles, 
posar bates, etc) i els deixem a l’aula amb el/a mestra.  

 

Cursos a qui va dirigida :  de P-3 a P-4 

Dies i horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 9.00 h  

Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 21 de juny  

QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE MATÍ 

Preu per dia esporàdic: 3.50€ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ACOLLIDA MATÍ   ACOLLIDA TARDA 

 
setembre   octubre a maig juny 

 
45min 90min 45min 90min 45min 90min 

Acollida tarda 5 
dies 16,50 €  32,30 €  26,00€ 52,00€ 19,10 €  37,40 €  

Acollida tarda 4 
dies 13,20 €  25,90 €  20,80€ 40,80€ 15,30 €  30,00 €  

Acollida tarda 3 
dies 10,00 €  19,40 €  15,60€ 30,60€ 11,50 €  22,50 €  

Acollida tarda 2 
dies 6,70 €  13,00 €  10,40€ 20,40€ 7,70 €  15,00 €  

Acollida tarda 1 dia 3,30 €  6,50 €  5,20€ 10,20€ 3,90 €  7,50 €  

setembre octubre a maig  juny  

21,50€ 34,00€ 25,00€ Acollida matí 5 dies 

Acollida matí 4 dies 17,80€ 28,00€ 20,60€ 

Acollida matí 3 dies 13,70€ 21,60€ 15,90€ 

Acollida matí 2 dies 9,50€ 15,00€ 11,00€ 

Acollida matí 1 dia 5,10€ 8,00€ 5,90€ 



 

 

 
 

Sensibilització musical d’una hora setmanal que pretén desenvolupar la sensibili-
tat dels nens i nenes vers la música combinant el treball sensorial i motriu. Expe-
rimentaran amb la pulsació, el ritme, la cançó, el fraseig, la melodia, els regis-
tres, els instruments, etc... 

Activitat adreçada a infants de P4  

Dia i horari: dilluns de 16.30 a 18.00 h 

Preu de l’activitat: 33,00€/mes 

Places: 10 (mínim 8)*  

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 

Activitat vinculada a SWING MANIACS 
 

*opció de desdoblar grup 

EXPRESSIÓ MUSICAL 

Aquesta activitat va dirigida a l’alumnat de P4 i té com a objectiu des-
pertar l’interès dels nens i nenes per a la pràctica esportiva. De forma 
lúdica els nens i nenes practiquen i aprenen diferents esports per tal d’a-
favorir el criteri de decisió a l’hora de triar un esport quan són més 
grans. 

Activitat adreçada a infants de P4 

Dia i horari: dimarts de 16.30 a 18.00 h 

Preu de l’activitat: 29,20€/mes 

Places: 10 (mínim 8)*  

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 

Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI 

 
*opció de desdoblar grup 

INICIACIÓ ESPORTIVA 

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la 
tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a través de l’educació en 
el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconse-
guint que se sentin partícips del seu aprenentatge. 

A eXplorem realitzem activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la tec-
nologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Treballem programant robots ade-
quats per aquesta edat, fomentem el pensament lògic i el raonament amb jocs especialit-
zats i ens iniciem en el món de la experimentació i el mètode científic. 

Activitat adreçada a infants de P4 

Dia i horari: dijous de 16.30 a 18.00 h 

Preu de l’activitat: 30€/mes  

Material: 25,00€/primer mes 

Places: 10 (mínim 8)*  

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 
 

Activitat vinculada a EXPLORIUM 

 
*opció de desdoblar grup 

 EXPLOREM 



 

 

L’objectiu del programa de natació és la recerca de l’autonomia i el nivell mínim 
de desenvolupament el  medi aquàtic del nen/a. A partir d’aquí, un cop el nen/a 
supera aquests objectius principals, anem a la recerca de nous camps en la crea-
ció d’hàbits i en la millora tècnica.  
 
Els nens i nenes han de portar:  

 Banyador 

 Xancletes  

 Tovallola  

 Raspall del cabell o pinta  

 Bossa per posar la roba mullada 

 Roba interior de recanvi 

 Recomanable barret per l’hivern (per la sortida) 

 Paraigües o impermeable en cas de pluja 

Us demanen que faciliteu la feina amb els monitors i que els nens i nenes vagin 

vestits amb roba còmoda: xandall, bambes sense cordills i evitat les mitges, bo-

tes i altres peces feixugues o que no potencií l'autonomia de l’infant. 

Activitat adreçada a infants de P4 

Dia i horari: : dimecres de 16.30 a 18.30 h 

Preu de l’activitat: 136,80€/ trimestre 

Places: 20 (12 mínim) 

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

INSCRIPCIÓ TRIMESTRAL 

 

RECOLLIDA DIRECTAMENT A LA PISCINA 

 

Activitat vinculada a la Piscina MARISTES LA IMMACULADA 

Monitors/es d’acompanyament a la piscina de FUNDESPLAI 

 

 

COM FER LA INSCRIPCIÓ  
A LES EXTRAESCOLARS? 

 

Enguany per tal de fer més fàcil la inscripció a les activitats extraescolars 

hem activat una nova eina on-line, només cal que: 

 

 entreu a la web www.escoles.fundesplai.org 

 entreu a l’accés a famílies  

 doneu-vos d’alta com a família, en breu rebreu la vostra clau 

 entreu a l’apartat extraescolars i seleccioneu les activitats que desit-

geu 
 

Durant tot l’any podeu utilitzar la mateixa web per tal de notificar les al-

tes o baixes, consultar els rebuts mensuals de les activitats... I, a més a 

més, podreu anar veient notícies d’actualitat i activitats que es realitzen a 

l’escola. 
 

 

 

Inici de les  

inscripcions: 

Dia 18 de juny al 6 de juliol 

PISCINA 


