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Activitats Extraescolars 2018-19  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2018-2019, l’AMPA de l’Escola Can Roca ha confiat la gestió 

administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE 

L’ESPLAI, pensant 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’AMPA voldríem recordar-vos quines són les normes que regeixen les activitats 

per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquestes: 

.- Cal fer el pagament del rebut de l’activitat mitjançant domiciliació bancaria. 

Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’1 

quota significa no poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 

.- Les activitats tenen places limitades (mínim de 10 i màxim de 15). En cas de superar 

el nombre d’inscrits hi haurà llista d’espera. 

.- BAIXES I ALTES.  Les altes i baixes durant el curs, s’hauran de notificar del 1 al 

20 del mes en curs per escrit a la coordinadora del servei i fer enviament de mail a 

l’adreça cparra@fundesplai.org. 

  

Us recordem que de dilluns a divendres de 16.00 a 17.45h, comptareu amb la 

presencia de la coordinadora de les extraescolars,  per qualsevol dubte que tingueu.  

  

 

 



 

  

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30–17:45 Fem teatre! 
Mans a 

treballar 

Primeres 

notes 

musicals 

Art & Colors 
Dansem i 

ballem 

 Quota 

setembre 

Quota 

octubre a maig 

5 dies/setmana 
22,50 € 44,20 € 

4 dies/setmana 
19,00 € 37,60 € 

3 dies/setmana 
15,00 € 30,00 € 

2 dies/setmana 
10,00 € 20,00 € 

1 dia/setmana 
5,00€ 10,00€ 

TastaTARDES Infants de P3 a P5 

Projecte educatiu treballat específicament per oferir activitats adaptades i pensades 

per als infants d’Educació Infantil. La inscripció es realitzarà per dies fixes. 

El projecte TastaTARDES és un espai de lleure educatiu on els infants acaben 

el dia d’escola d’una manera lúdica: amb jocs, petits tallers, contes... i on, a 

més, tenen l’opció de berenar (cal dur-lo de casa). 

 Aquesta nova activitat disposarà de tres moments importants: 

· El descans: entenem que haurem d’assegurar un espai on els infants puguin 

estar relaxats i tranquils.  

· La higiene: durant aquest espai treballaran els hàbits d’higiene amb algunes 

activitats pròpies: rentar-se les mans, fer pipi,... 

· El joc i les activitats dirigides: és important la programació d’activitats per tal 

que l’infant se senti motivat en tot allò que li proposem. No es tracta que 

l’Infant es carregui d’activitats, sinó que se senti a gust fent el que més li 

agradi, i envoltat de recursos i amistats amb els que es troba en un ambient  

de confiança i positiu. 

DATA d’INICI DE L’ACTIVITAT: 12 de setembre 



 

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Escola 
d'ATLETISME 

16:30– 17:45 3r-6è* P5-2n 3r-6è* P5-2n 
*opció 

competició a 
determinar 

Escola de 

PATINATGE 
16:30– 17:45   

3r-6è  

(Nivell 2) 
    P5-2n 

FUTBOL 

INICIACIÓ 
16:30– 17:45 P3-P5  P3-P5   

 

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Teatre 16:30-17:45  1r-6è  1r-6è  

Dansa urbana 16:30-17:45 4t-6è 1r-3r 4t-6è 1r-3r  

Expressió 
plàstica 

16:30-17:45 1r-3r 4t-6è    

Robòtica 16:30-17:45  1r-3r 4rt-6è   

Ioga 16:30-17:45     1r-6è 

  

Activitats ESPORTIVES 2018-19 
Data d’inici de les activitats 17 de setembre 

 

Activitats d’EXPRESSIÓ, LLEURE I 

CONEIXEMENT 2018-19 

Data d’inici de les activitats 17 de setembre 

 2 dies/setmana: Preu de l’activitat de 1r a 6è: 30,00€ 

 Escola de Patinatge: 10€/mes 

 Futbol iniciació: 1dia/setmana: 13,50€ - 2 dies/setmana:27€ 

  

 1 dies/setmana: Preu de l’activitat: 10,00€/mes 

 2 dies/setmana: Preu de l’activitat: 20,00€ 



 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 


