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Activitats Extraescolars 2018-19  
Benvolgudes famílies, 

 Durant el curs escolar 2018-2019, l’AMPA de l’Escola Can Salvi torna a confiar 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 experiència 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 al mail coordinaciocansalvi@fundesplai.org i 

comunicar-ho a la coordinadora. 

Us recordem que de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00h, comptareu amb la 

presencia de la Núria, coordinadora de les extraescolars,  per qualsevol dubte que 

tingueu.  

El telèfon de contacte es: 610.78.07.37 

  

 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Per a fer la inscripció, cal que accediu a la pàgina web 

https://escoles.fundesplai.org/escola-can-salvi/ 

Les places s’atorgaran per estricte ordre d’inscripció. En cas que una activitat tingui 

més demanda de la inicialment prevista es valorarà la possibilitat d’iniciar un segon 

grup per realitzar la mateixa activitat. 

 El dia 26 de setembre de 2018, penjarem els llistats de les activitats que han 

sortit. En cas de que alguna activitat quedi anul·lada, us informarem amb una trucada 

telefònica. 

  

https://escoles.fundesplai.org/escola-can-salvi/


 

 

 

Horari 
 

Dies/setmana Quota 
Quota 

germans 

1,5h 5           43,00 €            39,00 € 

1,5h 4           36,00 €            32,40 € 

1,5h 3           28,40 €            25,60 € 

1,5h 2           20,50 €            18,00 € 

1,5h 1           10,70 €              9,00 € 

1h 5           29,00 €            26,20 € 

 1h 4           24,60 €            22,00 € 

1h 3           19,40 €            17,50 € 

1h 2           14,00 €            12,00 € 

1h 1             7,30 €              6,00 € 

 30' 5           16,00 €            14,00 € 

30' 4           13,00 €            11,00 € 

30' 3           10,00 €              9,00 € 

30' 2             7,00 €              6,00 € 

 30' 1             3,70 €              2,70 € 

Acollida tarda 16.30 a 17.00 

Esporàdic soci 1 dia: 2€ 

Esporàdic no soci 1 dia: 2,05€ 

Fixe + de 8 dies al mes soci: 17€ 

Fixe + de 8 dies al mes no soci: 22€ 

 

Socis AMPA:  

1 dia  setmana: 21,00 € 

2 dies setmana: 30,00€ 

3 dies setmana: 45,00 € 

4 dies setmana: 51,00€ 

5 dies setmana: 57,00€       * Excepte Robòtica i danses urbanes 

  

  

  

  

  

  

4 dies setmana: 51,00 € 

5 dies setmana: 57,00 € 

  

  

PREUS MENSUALS EXTRAESCOLARS 

10% 

descompte 

2n germà 

PREUS ACOLLIDA 

Preus esporàdics acollida matí 7.30 a 9.00 

De 7.30 a 9.00: 4,50€ socis—7,50€ no socis—4,00€ germans 

De 8,00 a 9,00: 3,00€ socis—6,00€ no socis—2,50€ germans 

De 8,30 a 9,00: 1,50€ socis—4,50€ no socis—1,30€ germans 

Preus fixes acollida matí 

 



 

  

 

 

 

 

 
  

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Iniciació  

esportiva 
16:30– 18:00     X   X 

Taller creatiu 16:30– 18:00     X   X 

Patinatge 16:30– 18:00   X   X   

Danses urbanes 16:30– 18:00 X   X     

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Patinatge 16:30– 18:00   X   X   

Taekwondo 16:30– 18:00         X 

Bàsquet 16:30– 18:00 X   X     

Taller creatiu 16:30– 18:00     X   X 

Danses urbanes 16:30– 18:00 X   X     

Fútbol 16:30– 18:00   X   X   

Robòtica 16:30– 18:00         X 

Reforç escolar 16:30– 18:00   X   X   

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Zumba 16:45– 17:45   X   X X 

Activitats Infantil 

Activitats Primària 

Activitat pares i mares 

Totes les activitats necessiten un mínim de 8 inscrits per tirar endavant l’activitat, 

aquesta programació està subjecta a canvis ó d’agrupar dies depenent dels inscrits . 

  

  



 

 

 

 

BÀSQUET 

 

Aquesta activitat serveix per iniciar als nens i les nenes en aquest esport d’equip amb 

la finalitat última de fer-los gaudir d’aquest joc i estimar-se el bàsquet. 
Els principals objectius que es volen assolir són l’aprenentatge bàsic de la tècnica (bot, 

tir, desplaçament...), el coneixement de les normes del joc i la importància del treball 
d’equip. 

 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

  

PATINATGE 

La pràctica del patinatge fomenta i desenvolupa les habilitats físiques i motrius 

bàsiques, també les relacions personals, tant de col·laboració i respecte als altres, com 
de l’autosuperació i el treball individual i en equip. Durant el curs els continguts partiran 

d’un nivell inicial adaptat al dels nens/es i aniran augmentant de dificultat 
progressivament,  treballant els següents continguts: 

 Habilitat i fonaments del patinatge,  
 Jocs, formes jugades  

 Jocs, pre-esportius amb patins. .. 

  

 

Activitat adreçada a infants de P4 a 6è 

  

TAEKWONDO 

 

Aquest art marcial japonès, és molt beneficiós per als nens i nenes, ja que amb la 
seva pràctica s’adquireix una gran condició física, es reforça la concentració i 

s’adopten unes normes fonamentals de conducta com el respecte als altres, el control 
de la violència, l’esforç, la constància… 
  

 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER CREATIU 

 

Aquesta activitat compren nocions de dibuix, pintura i volum a més d’expressió plàstica. 
La metodologia es basa en una activitat extraescolar que forma part d’un temps de 

lleure, per això les activitats comprenen part de joc, aprenentatges de continguts 
artístics i d’expressió plàstica. 
  

  

Activitat  adreçada a infants  de P4 a  6è 

FÚTBOL 

 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els principals 
elements del joc,  que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica esportiva i que 

assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica d’aquest esport d’una forma motivada 
i divertida. 

El futbol es considera un dels esports ideals per iniciar als alumnes en les 
responsabilitats, col·laboracions i relacions dels jocs col·lectius. 
 

  

Activitat  adreçada a infants  de 1e a  6è 

INICIACIÓ ESPORTIVA 

 

Per P3 A  P5 amb l'objectiu que aprenguin el respecte, el treball en equip, regles i 
coordinació corporal des del joc. A més d'introduir als nens en els diferents esports 

que hi ha. En aquesta activitat comptarem amb un monitor especialista i amb 
experiència amb infants. 
  

 

  

Activitat  adreçada a infants  de P3 a P5 

 



 

 

 

 

DANSES URBANES 

En l’activitat de danses urbanes es treballen una sèrie de conceptes que permetran als 

infants aprendre a ballar i que s’assoleixin de diferents formes en funció de les edats. 

Aquests conceptes són: sentit de l’espai i del ritme, pèrdua de la vergonya, reproducció 

de passos i moviments i domini del cos. 

Tot això a ritme de música moderna! 

 Aquesta activitat estarà realitzada per l’Escola de dansa Sonia Navarro i té un 

cost de 28€ mensuals. 

 

Activitat  adreçada a infants  de P4 a  6è 
 

REFORÇ ESCOLAR 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és crear un ambient tranquil i relaxat on els nens i nenes 

puguin fer els deures amb l’ajut puntual del monitor/a al càrrec. No es tracta d’una 
sessió de classe particular degut a la varietat d’edats i assignatures. 
 

  

Activitat  adreçada a infants  de 1r a  6è 

 

ROBÒTICA 

Aquests activitat té com a objectiu principal iniciar als nens i nenes en el món de la 
robòtica.  

Treballant diferents àrees, els anfants aprenen a resoldre diferents situacions utilitzant 

la lògica i la creativitat, en equip. 
 

 Aquesta activitat requereix d’un material específic i té un cost de 40€ aprox. 
 

  

Activitat  adreçada a infants  de 1r a  6è 

 



 

 

 

 

 

ZUMBA MARES I PARES  

 

Zumba és una barreja de ritmes llatins, salsa, merengue, flamenc o batxata i 
exercicis aeròbics que s’han convertit en la rutina de moda per perdre pes. 

Exercici estrella, barreja ritmes ràpids i lents combinats amb sèries d’exercicis que 
fan que, a més a més de baixar pes, tonifiquem la musculatura. 

A zumba s’aconsegueixen que les classes siguin divertides i es converteixen en una 
autèntica festa, una autèntica rumba, una autèntica zumba.  
  

  

Activitat familiar per a pares i mares de nens i nenes  de P-3 a 6è  

 

 

Activitat Horari 
Dilluns 

17 
Dimarts 

18 
Dimecres 

19 
Dijous 

20 
Divendres 

21 

Patinatge 

17h a 18h 

     

Taekwondo      

Bàsquet      

Taller creatiu      

Danses urbanes      

Fútbol      

Robòtica Aquesta activitat no té portes obertes  

Iniciació esportiva      

Zumba familiar      

Jornada de portes obertes! 
Vine a provar! 

Només has d’apuntar-te en horari d’atenció a les famílies, abans de divendres dia 

14 de setembre. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


