
 

 

Extraescolars 
Els Pins 

curs 2017– 2018 

Activitats promocionades per l’AMPA de l’Escola Els Pins 

Activitats organitzades per: 

Amb la col·laboració de:  



 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars d’aquest curs. Donem 
continuïtat a aquelles activitats que el curs passat van tenir bona acollida i 
valoració, i incorporem de noves, que treballarem conjuntament amb enti-
tats i/o empreses especialitzades de l’entorn més proper. Pretenem que els 
trets d’identitat de la proposta d’extraescolars de l’escola siguin: 
 Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en 

tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural, tecnològic..).  
 Homogeneïtat: seguiment presencial d’una coordinació estructural i 

pedagògica per alinear la proposta amb la línia pedagògica del centre.  
 Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, 

no només tècnica de la seva activitat.  
 Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu en-

torn. Fem xarxa i generem identitat. 
 Qualitat: associant-nos amb entitats/empreses especialitzades de 

l’entorn, o cercant personal qualificat per dur a terme l’activitat, amb 
la creació d’un programa propi de continguts. En el cas de les activi-
tats vinculades a entitats de l’entorn, la proposta permet generar iti-
neraris de continuïtat a l’activitat un cop acaba l’etapa escolar. 

 

Inscripcions 
Podreu realitzar totes les inscripcions a les extraescolars a la pàgina web 
https://escoles.fundesplai.org/escola-pins/extraescolars/ des del diven-
dres 15 de setembre fins al dilluns 25 de setembre.   
Dimecres 27 de setembre us comunicarem l’estat de les inscripcions i aque-
lles activitats que poden començar  a partir del dilluns 2 d’octubre.  
 

Criteris d’admissió 
Els criteris d’admissió a les activitats extraescolars són: 
 Soci/a AMPA 
 Ordre d’inscripció 

Les activitats extraescolars  
Escola Els Pins 

Destinataris 
Les activitats extraescolars s’ofereixen a tot l’alumnat de l’escola, des de P3 
a 6è. En el cas dels alumnes de P3, la seva incorporació a les activitats extra-
escolars pot fer-se a partir del mes de gener. Durant el primer trimestre els 
infants de P3 només poden inscriure’s a l’activitat de Tastaolletes. 
 

Durada de les activitats 
Les activitats extraescolars comencen la primera setmana d’octubre i finalit-
zen el 31 de maig.  
 

Informació 
Del 18 al 29 de setembre podeu contactar presencialment amb la coordina-
ció d’extraescolars (Ània Abad) per a qualsevol consulta, tràmit o dubte que 
tingueu (ajudar a fer inscripcions, etc.). La trobareu al menjador de l’escola, 
de dilluns a divendres de 16:30h a 17:45h.   
 

Pagaments i descomptes 
FUNDESPLAI emetrà entre l’1 i el 5 de cada mes el rebut corresponent a ca-
da activitat. En cas de germans, les activitats tindran un 5% de descompte 
en el segon germà usuari i en cas que un nen/a realitzi més de 2 activitats 
extraescolars tindran un descompte del 3% a la tercera activitat. (Totes les 
activitats menys piscina, voleibol i SAM/SAT). 
 

Beques activitats esportives 
Si voleu informació sobre els criteris i formularis per a sol·licitar beca que 
atorga l’Ajuntament de Barcelona per alguna de les activitats esportives que 
oferim (piscina, escacs, dansa, futbol sala, sobre rodes), cal adreçar-se a la 
coordinació d’extraescolars abans del 29 de setembre en els horaris esmen-
tats anteriorment. 
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Les activitats que us oferim abasten diversos àmbits: 
 
 Acollida: SAM / SAT 
 Esports 
 Anglès lúdic 
 Arts escèniques 
 Arts plàstiques 
 Ciència i tecnologia 
 

A continuació us presentem una descripció breu de cada una de les activi-
tats i un quadre resum dels horaris. 

Aquesta activitat té com a objectiu donar un servei a aquelles famílies que, per qüestions 
de feina o incompatibilitat horària necessiten oferir als seus fills/es un espai adequat on 
poder estar atesos correctament a primera hora del matí. 

Esmorzarem, realitzarem activitats tranquil·les, tot seguint una programació d’activitats 
setmanal. 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 6è 
Horari: De dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 
Preu:  

 SAM Fixes:  

 1h i 30 min: 40€/mes 

 1h: 34€/mes 
 

 SAM Esporàdics: 

 1h i 30 min: 4€ / dia 

 1h: 3.50€ / dia 
 

SAM—Acollida Matinal 

En finalitzar l’horari lectiu i, pensant especialment en aquelles famílies que tenen especials 
dificultats en recollir als seus fills/es a les 16:30, posem a disposició un espai educatiu on 
poder berenar amb tranquil·litat i gaudir de racons tranquils d’activitat on els nois i noies 
participaran en funció dels seus interessos. 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 6è 
Horari: De dilluns a divendres de 16:30 a 17:00 
Preu:  

 SAT Fixes: 15€/mes 

 SAT Esporàdics:  2€/dia 

SAT—Acollida Tarda 



 

 

Activitats Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Acollida Matinal (SAM)  7:30 -  9:00 P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è 

MIGDIA       

Scratch 12:30 - 13:45 4rt — 6è      

TARDA       

Piscina  
(triar 1 dia) 

16:30 - 18:00 2n — 6è  2n — 6è   2n — 6è   

Volei 
(1 o 2 dies setmanals) 

16:30 - 18:00 2n — 6è   2n — 6è    

Escola esportiva 16:30 - 17:45    P3 — 2n   

Futbol 
(1 o 2 dies setmanals) 

16:30 - 17:45  3er — 6è   3e — 6è   

Sobre rodes 16:30 - 17:45 P5 — 6è     

Play, sing, dance 16:30 - 17:45   P3 — P5    

Act out 16:30 - 17:45   1er — 6è    

Dansa 16:30 - 17:45    P3 — 1er  2n — 6è  

Música 16:30 - 17:45  P3 — 1er     

Colla de tabals 17:00 - 18:00    
P3 — 6è  

(en família) 
 

Pintura i modelatge 
(triar 1 dia) 

16:30 - 17:45   P3 — 6è   P3 — 6è  

Tastaolletes 
(triar 1 o 2 dies fixos setmanals) 

16:30 - 17:45 P3 P3 P3 P3 P3 

Escacs 16:30 - 17:45  1er — 6è     

Explorem 16:30 - 17:45 P4 — 1er      

Acollida de tarda (SAT) 16:30 - 17:00 P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è P3 — 6è 



 

 

Aquesta activitat pretén familiaritzar als infants a moure’s dins el medi aquàtic a partir 
d’activitats lúdiques i motivadores. Es realitzarà al complex esportiu. Pel que fa referència a 
l’acompanyament a piscina, es pretén que el grup de nens/es aconsegueixi autonomia a 
l’hora de canviar-se de roba i fer servir de manera grupal el vestidor.  

Cursos a qui va adreçada: de 2n a 6è 
Horari (Triar 1 dia a la setmana): Dilluns / dimarts / dijous de 16:30 a 18:00 
Preu trimestral (1 dia a la setmana): 75€ (1r i 2n trimestre) i 60€ (3r trimestre) 

Aquesta és una activitat que organitzada en col·laboració amb el Club Voleibol Mundet. Els 

objectius bàsics de l’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 voleibol es 

considera un dels esports ideals per iniciar als alumnes en les responsabilitats, 

col·laboracions i relacions dels jocs col·lectius. L’activitat es complementarà amb la compe-

tició escolar. 

Cursos a qui va adreçada:  de 2n a 6è  
Horari (1 o 2 dies a la setmana): Dilluns i/o dimecres de 16:30 a 18:00 

Preu: 25€/mes (2 dies setmanals). A determinar el preu de l’activitat per 1 dia setmanal. 

PISCINA 

VOLEIBOL 

Treballarem la tècnica individual (conducció, recepció, llançament, passada) i la iniciació a 

la tàctica col·lectiva. També els valors associats a l’esport, com l’esperit de superació, el 

treball en equip, el respecte i el compromís, des d’una perspectiva més cooperativa que 

competitiva. L’activitat es complementarà amb trobades de partits amb d’altres escoles.  

Cursos a qui va adreçada: de 3er a 6è  
Horari (1 o 2 dies a la setmana): Dimarts i/o dijous de 16:30 a 17:45 
Preu: 2 dies setmanals (24€ mensuals). 1 dia setmanal (14€ mensuals). El preu no inclou 

l’equipament de partits ni l’assegurança esportiva individual. Un cop comenci l’activitat us 

informarem dels preus d’aquests complements. 

FUTBOL SALA 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les seves possibili-

tats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,…. 

Caldrà dur patins, proteccions de colzes i mans i casc per la realització de l’activitat. 

Cursos a qui va adreçada: de P5 a 6è  
Horari : Dilluns de 16:30 a 17:45  
Preu: 15€/mes  

SOBRE RODES 

L’objectiu d’aquest taller és que el grup de nens/es desenvolupin les habilitats bàsiques 
vinculades a la pràctica esportiva (córrer, saltar, botar, xutar, llançar, rebre i pas-
sar). Experimentarem diferents esports col·lectius i individuals, des d’un format preesportiu 
i des de la iniciació a la pràctica del propi esport.. Tot plegat fomentant la cooperació, la 
companyonia i el treball en equip. 

Cursos als qui va adreçada: de P3 a 2on 

Horari: Dijous de 16,30 a 17,45 

Preu: 15€/mes 

ESCOLA ESPORTIVA 
El prestigiós Club d’escacs 3 Peons (http://escolaescacstpe.blogspot.com.es/) ens aportarà 

el programa i el personal de l’activitat d’escacs. És el club amb més llicències de jugadors/

es de Catalunya, i el seu primer equip juga a la màxima categoria dels escacs catalans. Els 

inscrits a l’activitat podran participar com a membres del Club d’escacs a les competicions 

individuals i per equips que organitza el Consell esportiu. A més de les classes, el preu in-

clou l’assegurança i la participació a les competicions i trobades d’escacs (escolars i/o fede-

rades).  

Cursos a qui va adreçada: de 1er a 6è 
Horari: Dimarts de 16:30 a 17:45 
Preu: 18€/mes  

ESCACS 

http://escolaescacstpe.blogspot.com.es/


 

 

Mitjançant un fil conductor de l’activitat proposarem als infants diferents dinàmiques on el 

joc en anglès sigui el protagonista. Ballant, jugant i dansant ens familiaritzarem amb aquest 

idioma i practicarem l’anglès.  

Cursos a qui va adreçada: de P3 a P5 
Horari: Dimecres de 16:30 a 17:45 
Preu: 15€/mes  

PLAY, SING, DANCE 

L'extraescolar de teatre en anglès l'imparteix en Miguel González (mimochispa.com). Lli-
cenciat en Ciències de la Comunicació, Diplomat Instructor de la Llengua Anglesa, mim i 
actor. L'educació emocional i el foment de la creativitat són objectius clau en les seves clas-
ses de teatre i es desenvolupen potenciant l'actitud positiva, la motivació i el respecte, tot 
treballant el vocabulari i l'expressió en anglès.  

Cursos a qui va adreçada: de 1er a 6è 
Horari: Dimecres de 16:30 a 17:45 
Preu: 19€/mes  

ACT OUT 

L’objectiu d’aquesta activitat és que el grup de nens i nenes adquireixin diferents habilitats 

i destreses en l’aprenentatge de tècniques entorn al món de la dansa. Modern, fresc i amb 

molt de ritme farem que els infants perdin la vergonya, aprenguin a moure’s en l’espai co-

ordinant moviments amb la resta del grup i vagin perfeccionant durant el curs els diferents 

moviments. 

Horaris i grups: 

 P3 a 1er: Dijous de 16:30 a 17:45 

 2n a 6è: Divendres de 16:30 a 17:45 
Preu: 15€/mes  

DANSA 

Aquesta activitat ens l’aporta Ut Música (utmusica.com), associació cultural sense ànim de 

lucre. Ens proposen el desenvolupament d’aquest taller integral de música a través dels 

mitjans musicals que ens són més propis i immediats: la veu i el cos, cantant, ballant, des-

cobrint la percussió corporal i iniciant-se en el treball en conjunt mitjançant petits instru-

ments de percussió. Amb aquestes eines, els alumnes jugaran, improvisaran i muntaran 

petites obres musicals, protagonitzant els seus primers concerts. Es fomentarà la participa-

ció dels alumnes dels tallers en alguns dels projectes musicals col·lectius en forma de con-

certs conjunts externs a l’escola, que organitza l’entitat amb l’Orquestra Infantil de Barcelo-

na. 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 1er 
Horari: Dimarts de 16:30 a 17:45 
Preu: 23.52€/mes  

MÚSICA 

L’activitat pretén que els nois i nois s’iniciïn en el mon de la percussió gaudint del treball en 

grup. Provarem diferents instruments, farem audicions, descobrirem ritmes nous, etc. 

Aquesta és una activitat impulsada per les famílies, i que fan els infants amb els seus pares/

mares. 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 6è 
Horari: Dijous de 17:00 a 18:00 
Preu:  a determinar. Cal cobrir el cost de la tallerista entre les famílies inscrites. Quan 
finalitzi el període d’insc ripció es comunicarà el cots de l’activitat en funció de les famílies 
inscrites. 

COLLA DE TABALS 



 

 

Aquesta activitat té com a objectiu l’expressió dels nens i les nenes utilitzant un mitjà dife-

rent al llenguatge oral i escrit: el dibuix i modelatge. L’activitat de dibuix i modelatge afavo-

reix l’observació, la percepció i la coordinació mitjançant elements com la forma, el colors, 

la textura i l’espai. 

Cursos a qui va adreçada: de P3 a 6è 
Horari (triar 1 dia): Dimecres o divendres de 16:30 a 17:45  
Preu: 26€/mes  

PINTURA I MODELATGE 

L’activitat de Tastaolletes està dissenyada perquè els infants més petits de P3 tinguin un 
ventall d’activitats variades i els aportin un munt de sensacions que els afavoreixin en el 
seu desenvolupament integral. Anirem passant per diferents espais on farem experiments, 
pintura, contes, jocs, creacions... 
L’activitat de tastaolletes, s’ofereix de dilluns a divendres, però un infant no pot inscriure’s 

més de dos dies setmanals. La inscripció s’ha de fer per dies fixos, a indicar en el moment 

de la inscripció. 

Cursos a qui va adreçada: P3 

Horari: De dilluns a divendres (inscripció 1-2 dies setmanals fixos) de 16:30 - 17:45 
 
Preu: 1 dia setmanal (13€), 2 dies setmanals (21€) 

TASTAOLLETES 

L’empresa Scratch Barcelona (premi a la millor start up 2017 – Open Expo), ens aportarà 
aquesta activitat, on s’ensenya a programar amb Scratch, un programa ideal per aprendre 
les bases de la programació, on els infants podran fer des de creació de videojocs com pro-
gramar robots. Amb el preu s’inclou el paquet de programari online per poder fer activitats 
des de casa (https://www.scratch.school/). 

Cursos a qui va adreçada: de  4rt a 6è 
Horari: Dilluns de 12:30 a 13:45 
Preu: 35€/mes  

Extra Material: 45€ (un únic pagament). El material (Kit Arduino i Kit de robòtica), 
se’l queda l’alumne un  cop acaba el curs. 

SCRATCH 

L’activitat d’Explorem està vinculada a l’empresa Explorium (explorium.cat), que neix en el 

departament de matemàtiques aplicades de la UAB, i que desenvolupa la seva activitat en 

més de 80 escoles de Catalunya. En aquesta activitats, de manera lúdica, es desenvolupen  

activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la tecnologia, les matemàti-

ques i la ciència experimental. Trimestralment els infants faran matemàtiques aplicades 

(Brain art), les ciències experimentals i la robòtica educativa i videojocs. 

Cursos a qui va adreçada: de P4 a 1er 
Horari: Dilluns de 16:30 a 17:45  
Preu: 30€/mes  
Extra matrícula: 25€ (un únic pagament)  

EXPLOREM 

https://www.scratch.school/

