
 

 

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

Activitats organitzades per: 

CURS 2018-2019 

Amb la col·laboració de:  



 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars d’aquest curs. Do-
nem continuïtat a aquelles activitats que el curs passat van tenir bona 
acollida i valoració, i incorporem de noves, que treballarem conjunta-
ment amb entitats i/o empreses especialitzades de l’entorn més proper. 
Pretenem que els trets d’identitat de la proposta d’extraescolars de l’es-
cola siguin: 

Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots 
els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural...).  

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 
activitats vinculades a entitats de l’entorn, la proposta permet 
generar itineraris 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/ 
Des del dimarts 5 de setembre al dissabte 30 de juny.   
El 10 de juliol us comunicarem l’estat de les inscripcions i aquelles activi-
tats que poden començar  a partir del dilluns 1 d’octubre.   
 
Criteris admissió 
El criteri d’admissió a les activitats extraescolars és: 
 Soci/a AMPA 
 Ordre d’arribada 

Les activitats extraescolars  
Escola Els Pins 

Destinataris 
Les activitats extraescolars s’ofereixen a tot l’alumnat de P3 a 6è de l’escola. 
En el cas dels alumnes de P3, la seva incorporació a les activitats extraesco-
lars pot fer-se a partir del mes de gener.  

 
Durada de les activitats 
Les activitats extraescolars comencen la primera setmana d’octubre i finalit-
zen el 31 de maig.  
 
Informació 
Durant el mes de juny us podrà atendrà la tècnica de l’extraescolar al telè-
fon 674617692 per resoldre qualsevol tipus d’informació. 
Del 17 al 28 de setembre podeu contactar presencialment amb la coordina-
ció d’extraescolars (Ània Abad) per demanar els fulls de beques o per resol-
dre qualsevol consulta, tràmit o dubte que tingueu (ajudar a fer inscripci-
ons, etc.). La trobareu al menjador de l’escola, de dilluns a divendres de 
16:30h a 17:45h.   
 
Beques activitats esportives 
Si voleu informació sobre els criteris i formularis per sol·licitar beca que 
atorga l’Ajuntament de Barcelona per alguna de les següents activitats es-
portives que oferim (Piscina, escacs, dansa, futbol sala, gimnàstica rítmica 
sobre rodes), cal adreçar-se a la coordinació d’extraescolars del 15 al 29 de 
setembre en els horaris anteriorment esmentats, per demanar els fulls de 
beques. 
 
 



 

 

A continuació us presentem breument cadascuna de les activitats: 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

Educació infantil 

16:30h-
17:45h 

Dansa 

 

Play sing  Música 

P3-1r P3- P5 P3-1r 

 Pintura i  
    

 P3-6è 

16:30h-
18:00h 

        

Sobre  

            P5-6è 

Educació Primària 

12:45h-
13:30h 

Scratch 
  

4t-6è 

16:30h-
17:45h 

  
Use of  

English  
Pintura i  

modelatge 
Música 

  1r-6è  P3-6è P3-1r 

16:30h-
18:00h 

  Sobre  

                

        
  P5-6è 

Piscina Piscina Piscina 
2n-6è 2n-6è 2n-6è 

Programa Esportiu 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

Educació Infantil 
16:30h-
17:45h 

    Roda Esports      

    P3-P5      
         

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 programar 
robots. Amb el preu s’inclou el paquet de programari online per poder 
fer activitats des de casa (https://www.scratch.school/). 

SCRATCH dirigida 4t a 6è                        
Dies: Dilluns                                                     
Horaris: 12:30h a 13:45h                               
Preu: 35€/mes 
Extra matrícula per Material: 45€ (un únic pagament).  

https://www.scratch.school/


 

 

 
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               

Dies: Dilluns, dimarts o dijous de 16:30 a 18:00 (activitat d’un dia setmanal). 

Horari:  de 16:30h a 18h 

Preu (pagament trimestral):  

78€ (1r i 2n trimestre), 65€ (3r trimestre).                 

 

 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, 
les seves possibilitats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,…. 
Caldrà dur patins, proteccions de colzes i mans i casc per la realització de 
l’activitat. 
 
A través dels patins faran coreografies rítmiques que fan aquesta activitat 
molt atractiva per tots els grups d’edat. L’aprenentatge és va fent segons 
les capacitats de cada infants. 

Cursos a qui va adreçada:  P5 a 6è 

Dies: Dimarts 

Horari: 16:30h a 18 h 

Preu: 18€ mensuals            

 

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

Cursos a qui va adreçada:  P3 a 1r  

Dies: Dilluns 

Horari: 16:30h a 17,45h 

Preu: 16€ mensuals            

Taller per desenvolupar les habilitats vinculades a la pràctica esportiva 
(córrer, saltar, botar, xutar, llançar, rebre i passar).  S’iniciarà la pràctica 
esportiva de tres esport, un cada trimestre: Futbol, bàsquet, voleibol. Tot 
plegat fomentant la cooperació, la companyonia i el treball en equip. 
 

Cursos a qui va adreçada:  de  p3 a 1r               

Dies: Dimarts. 

Horari:  de 16:30h a 17’454h 

Preu : 16€ mensuals                



 

 

 
Mitjançant un fil conductor de l’activitat proposarem als infants diferents 
dinàmiques on el joc en anglès sigui el protagonista. Ballant, jugant i dan-
sant ens familiaritzarem amb aquest idioma i practicarem l’anglès. 

Cursos a qui va adreçada P3 a P5 
Dies: Dimecres 
Horari: 16:30h a 17:45h 
Preu: 16€ mensuals 
 

 
Aquesta activitat ens l’aporta ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS Ens propo-

sen el desenvolupament d’aquest taller integral de música a través dels mit-

jans musicals que ens són més propis i immediats: la veu i el cos, cantant, 

ballant, descobrint la percussió corporal i iniciant-se en el treball en conjunt 

mitjançant petits instruments de percussió. Amb aquestes eines, els alum-

nes jugaran, improvisaran i muntaran petites obres musicals, protagonitzant 

els seus primers concerts.  

Cursos a qui va adreçada P3 a 1r 
Dies: Dijous 
Horari: 16:30h a 17:45h 
Preu: 23€ mensuals 

 

Aquesta activitat té com a objectiu l’expressió dels nens i les nenes utilit-

zant un mitjà diferent al llenguatge oral i escrit: el dibuix i modelatge. L’ac-

tivitat de dibuix i modelatge afavoreix l’observació, la percepció i la coor-

dinació mitjançant elements com la forma, el colors, la textura i l’espai. 

Cursos a qui va adreçada:  p3 a 6è 
Dies: Dimecres 
Horari: 16:30h a 17:45h 
Preu: 26€ mensuals 

 
Mitjançant un fil conductor de l’activitat proposarem als infants diferents 
dinàmiques on el joc en anglès sigui el protagonista. Ballant, jugant i dan-
sant ens familiaritzarem amb aquest idioma i practicarem l’anglès. 

Cursos a qui va adreçada 1r a 6è 
Dies: Dimarts 
Horari: 16:30h a 17:45h 
Preu: 16€ mensuals 
 


