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Activitats extraescolars curs  
2018-2019 

Benvolgudes famílies, 

 

Durant el curs escolar 2018-2019, l’AMPA de l’Escola Montserrat Vayreda ha 

tornat a confiar la gestió de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALA-

NA DE L’ESPLAI. 

 

A partir de l'experiència d’aquest curs i tenint present les valoracions dels usu-

aris, famílies, escola i l’AMPA, us fem una nova proposta d’activitats pel curs 

vinent. 

 

Cadascuna de les activitats proposades tenen com a objectius principals l’educa-

ció en valors i l’aprenentatge des de l’experimentació. Cada activitat fa una pro-

posta tècnica amb uns objectius específics en funció del contingut.  

 

A l’hora de treballar l'activitat ho farem d’una forma motivadora i engrescadora, 

a través d’una metodologia de treball participativa  i activa. D’aquesta manera 

es fomenta l’aprenentatge a través de la vivència i assegurar aprenentatges sig-

nificatiu que arrelaran d’una manera més eficaç. 

A continuació us fem arribar la proposta d’activitats que oferim i us animem a 

participar. 

 
Aquest curs les inscripcions seran on line, a l’enllaç detallat a sota. El contacte de Fundesplai, 

per qualsevol dubte serà la Teresa Costa  tcosta@fundesplai.org, telèfon 663236633 

Data límit inscripcions 24 de setembre per la web  de Fundesplai; 

 

https://escoles.fundesplai.org/llado/ 

Proposta de caràcter educatiu, esportiu i artístic  a través del circ. 

El curs s’estructura: 

1 i 2 trimestres: malabars, equilibris i acrobàcies 

3 trimestre: Teatre i dansa amb el que han après els dos anteriors trimestres. 

 

Opció de fer un grup d’infantil, treballant a un diferent nivell la psicomotricitat i 

la coordinació. 

 

 

Activitat adreçada a nens i nenes de  primària 

Horari de l’activitat: de 12:45 a 13:45 Dijous 

Activitat per nens i nenes d’infantil 

Horari de l’activitat:  de 13:45 a 14:45 Dijous 

Preu de l’activitat: 25€ al mes, amb un rebut de 6€ per assegurança 

En l’activitat de Funcky es treballen una sèrie de conceptes que permetran als 
infants i joves aprendre a ballar i que s’assoleixen 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 disco! 

Activitat adreçada a nens i nenes de P-3 a P-5 i de 1r a 6è 

Horari de l’activitat: de P-3 a P-5 de 14:00 a 15:00/dilluns 

Horari de l’activitat: de 1r a 6è  de  13::00 a 14:00/dilluns 

Preu de l’activitat: 19€ al mes 

CIRC 

FUNCKY 



 

 

Activitats Infantil 

Activitats Primària 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
13::45 a 

14:45 

 
 

   
CIRC 

 

14:00 a 
15:00 

 
FUNCKY 

TASTAOLLE-
TES 

   

16:30 a 
17:30 

MULTIES-
PORT 

 MULTIES-
PORT 

  
 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:45 a 
13:45 

   CIRC  

13:00 a 
14:00 

FUNCKY     

16:30 a 
17:15 

LEGOROBO-
TICS 

    

L’espai de tastaolletes pretén ser un espai de lleure educatiu on els infants 
aprofiten el temps del migdia realitzant activitats programades (jocs, petits 
tallers, contes...)  
 
Els nens i nenes després del servei seran lliurats pel monitor als seus mestes 

Activitat adreçada a cicle infantil 

Horari de l’activitat: de 14:00 a 15:00 dimarts 

Preu de l’activitat: 19€ al mes 

TASTAOLLETES 

MULTIESPORT 

L’objectiu d’aquesta activitat és que el grup de nens/es desvetllin la curiositat 
pe l’aprenentatge de diferents esports. Que coneguin les diferents possibilitats 
i què descobreixin les possibilitats de l’ampli ventall esportiu que es pot practi-
car. 
Es pretén desenvolupar diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge de 

tècniques esportives, tot ampliant el repertori d’esports: voleibol, futbol, bàs-

quet, gimnàstica ... La proposta és practicar un esport cada mes fent un tast 

de les diferents possibilitats. El monitor recollirà els nens a la sortida de l’esco-

la. 

Activitat adreçada a infants de cicle infantil 

Horari de l’activitat: de 16:30 a 17:30 dilluns i dimecres 

Preu de l’activitat: 19€ al mes; dos dies, 38€ al mes 



 

 

És un moment important perquè el nen i la nena deixa a la mare o al pare i, 

per tant, perd un punt de referència clar, per entrar en contacte amb l’escola. 

 
Cal que sigui un moment càlid, que predisposi al nen i a la nena a sentir-se bé 

la resta del dia. 

 
L’acollida  a primera hora del matí constitueix un temps clau per rebre les con-

signes de les famílies i que la confiança  que han dipositat  en l’escola la reno-

vin dia a dia.  

 

Hi ha tres activitats bàsiques a aquest espai: 

 

•El descans: haurem d ’assegurar un espai on els nens i nenes puguin estar 

relaxats i tranquils. Serà important que a l’espai d’acollida pugui disposar de 

recursos on els infants puguin triar i seguir el seu propi ritme. 

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

algunes activitats pròpies afavorint l’autonomia del nens i nenes.  

•Jocs de lleure: és important tenir materials i recursos per tal que el 

nen/a pugui triar, lliurement, allò que vol fer. Per aquells nens i nenes que els 

hi costi més, serà important poder proposar recursos i activitats. No es tracta 

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

agradi, i envoltat d’aquells jocs i joguines que més li agraden i que li donen 

seguretat una vegada els pares i mares  no hi són. 

 

Activitat adreçada a nens i nenes de P-3 a 6è 

Dies i horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 9:00h 

Durada de l’activitat: del 12 de setembre fins al 22 de juny de 2018 

Quotes i pagaments del servei d’acollida 
 
 
 
 

Preu mensual:  

 Acollida fix 1h/dia curs: 35,00 € 

 Acollida fix 1h/dia setembre/juny: 20,00 € 

 Acollida 30’/dia curs 19,00 € 

 Acollida 30’/dia setembre/juny: 11,00 € 

 Acollida esporàdic 1h/dia: 4,00 € 

 Acollida esporàdic 30’/dia: 3,00 € 

ACOLLIDA MATINAL 
LEGOROBOTICS 
Durant l'activitat es procurarà aportar les eines necessària per tal que siguin 

competents a l’hora de fer un text,  una presentació, un full de càlcul, i altres 

eines com el correu electrònic. Tot des d’una perspectiva de l’educació en l’ús 

saludable de les noves tecnologies. 

 

I fet d’una manera divertida i didàctica amb aplicacions de Lego. 

Activitat adreçada a infants de primària 

Horari de l’activitat: de 16:30 a 17:30 dilluns 

Preu de l’activitat: 32€ al mes amb un primer rebut de 20€ per quota 

d’inscripció 

 


