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Activitats Extraescolars 2019-2020  

Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’Escola Els Pins 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: 

 Destinataris 

Les activitats extraescolars s’ofereixen a tot l’alumnat de P3 a 6è de l’escola.  

 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 

esportives que oferim (Piscina, dansa, handbol, capoeira ,patinatge i arts 

escèniques), cal adreçar-se a la coordinació d’extraescolars del 15 al 28 de 

setembre en els horaris anteriorment esmentats, per demanar els fulls de 

beques. 

  

 

 



 

 

  

 Criteris admissió 

El criteri d’admissió a les activitats extraescolars és: 

o Soci/a AMPA 

o Ordre d’arribada 

 

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

bancària. Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada 

mes. El no pagament d’1 quota significa no poder fer ús 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 l’email 

opampols@fundesplai.org i comunicar-ho a la coordinadora. 

Us recordem que tots els dies que es duguin a terme les extraescolars, 

de 16.30 a 17.45h, comptareu amb la presencia de la coordinadora de 

les extraescolars, per qualsevol dubte que tingueu.  

 



 

Les activitats que surten en Blanc han quedat excloses per no arribar al mínim d’inscrit. 

 
  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

12:45h-
13:30h 

Robòtica 
educativa 

                

4t-6è                 

16:30h-
17:45h 

Tastaolletes                Tastaolletes                Tastaolletes                Tastaolletes                Tastaolletes                

P3  P3  P3  P3  P3  

Dansa moderna 
infantil 

Petits exploradors Pintura i modelatge Música Capoeira 

P4-P5 P4-2n P4-1r P4-2n 1r-6è 

Use of 
english 

Arts Escèniques Escacs Dibuix artístic Petit Xef 

1r-6è P4-2n 3r a 6è 2n-6è 3r- 6è 

Handbol Dansa moderna primària 
Multiesport/Roda 

d'esports Play sing dance Robòtica educativa 

3r-6è 1r-6è P4-2n P4- P5 3r-6è 

SuperXef     Handbol   
P4 a 2n     3r-6è   

16:30h-
18h 

Piscina Piscina     Piscina     

2n-6è 2n-6è     2n-6è     

    Patinatge           

    P4-6è           

Activitats Extraescolars 2019-2020  

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

A partir del proper 22 de juliol, cal que accediu a la pàgina web 

https://escoles.fundesplai.org /escola-pins/ 

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. 

Teniu com a data límit el dia 7 de setembre de 2019. 

  

  

https://escoles.fundesplai.org/escola-doctor-trueta-viladecans/


 

 

 Quota 

octubre a maig 

Fix 2 dies/setmana 
25 € 

Fix 1 dia/setmana 
13,50€ 

 Dies i horari:  de 16.30 a 17.45h 

Activitat oberta de dilluns a divendres (inscripcions fixes per dies/setmanes) 

Màxim dos dies/setmana  

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

 QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI TASTATARDES: 

Tastaolletes ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM 

D’INSCRITS 

Infants de P3 

L’activitat de Tastaolletes o ludoteca de tarda 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. 



 

  

 

 

Dansa Moderna Infantil 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de P4 i P5 

L’objectiu d’aquesta activitat és iniciar als nens i nenes en la dansa.  

A partir del ball i la música es pretén desvetllar la sensibilitat envers 

l’expressió que surt del propi cos, perdre la vergonya i projectar-se cap a la 

resta, així com desenvolupar diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge 

en tècniques expressives i gaudir de diferents ritmes, músiques i cançons. 

 

 

 Dies i horari: dilluns de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les 

seves edats 

Dansa Moderna Primària 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de 1r a 6è 

En l’activitat de dansa moderna es treballen una sèrie de conceptes que 

permetran als infants 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 ben moderna! 

 Dies i horari: dimarts de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les 

seves edats 

  



 

  

Escacs 

ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de 3r a 6è 

L'aprenentatge dels escacs presenta beneficis en totes les edats a causa de que 

reuneix característiques tals que afavoreix l'exercici i desenvolupament de les 

aptituds mentals: concentració de l'atenció, memòria (associativa, cognitiva, 

selectiva, visual), abstracció, raonament i coordinació són només algunes d'elles 

Implica una constant posada a prova d'hipòtesis que haurà de verificar o descartar; 

suposa l'aplicació d'estratègies en funció d'un objectiu a assolir; adquirir l'experiència 

directa de la relació mitjans-fins.  

 

 

 Dies i horari: dimecres de 16:30h a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 18,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

Patinatge 

Infants de P4 a 6è 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les 

seves possibilitats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,...             

La metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats 

atraients que engresquin als nens/es.  

Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar les proteccions i el casc 

(no inclosos a la quota de l’activitat) 

 

 Dies i horari:  dimarts de 16.30 a 18h  

 Preu de l’activitat: 18,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig  

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves 

edats 

 



 

  

Multiesport/Roda d’esports 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de P4 i 2n 

Té com a finalitat desenvolupar al màxim les habilitats motores bàsiques de 

l’infant mitjançant l'experimentació i el joc esportiu. Amb els nens/es d’infantil 

coneixerem els principals elements del joc, l’adquisició bàsica d’hàbits 

esportius alguns aprenentatges tècnics. 

 Dies i horari: dimecres de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig  

 

      L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les 

seves edats 

 

Robòtica educativa 

Infants de 3r a 6è 

L’empresa Edukative ofereix una nova activitat, motivadora i divertida. Els 

infants mentre construeixen amb les seves eines, aprenen: robòtica, treball 

en equip, lideratge i motivació per les matemàtiques, ciència i tecnologia. 

 

 https://edukative.es/  

 Grup 1. Dia i horari: dilluns de 12:30h a13:45h (4t a 6è) 

 Grup 2. Dia i horari: divendres de 16.30h a 17.45h (3r a 6è) 

 Preu de l’activitat: 31,50€  

 Extra matrícula per Material: 30€ (un únic pagament).  

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

 

https://edukative.es/


 

Petits exploradors 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de P4 a 3r 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els 

principals elements de la programació. L’empresa Scratch Barcelona (premi a 

la millor start up 2017 – Open Expo), ens aportarà aquesta activitat, ideal per 

iniciar-se en la programació, on els infants podran, fins i tot, programar robots! 

   
 Dies i horari: dimarts de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 36€ 

 Extra matrícula per Material: 45€ (un únic pagament) 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les 

seves edats 

 

 

Capoeira 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de 1r a 6è 

Aquesta activitat està dirigida als nens i nenes de Primària, que vulguin 

iniciar-se en el món de les Arts Marcials a través d’una dansa ancestral com 

és la capoeira. En aquesta activitats es coneixeran els aspectes bàsics 

d’aquesta dansa, on es treballaran aspectes com el respecte i la  disciplina.  

 

 Dia i horari: divendres  de 16.30h a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 18,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les 

seves edats 

 



 

  

Handbol 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de 3r a 6è 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els 

principals elements d’aquest esport col·lectiu, que adquireixin uns determinats 

hàbits de pràctica esportiva i que assoleixin aprenentatges de la tècnica 

d’aquest esport d’una forma motivadora i divertida. 

Es valorarà amb les famílies inscrites la possibilitat de participar en 

competició escolar.  
 Dies i horari:  dilluns i dimecres de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat 1 dies a la setmana: 16,50€ 

 Pru de l’activitat 2 dies a la setmana: 30€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves 

edats 

 

 
Super i Petit Xef  
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

Infants de 3r a 6è/P4 a2n 

 Aquesta activitat tant dinàmica i diferenciadora. Posa en marxa els 

nostres 5 sentits per ensenyar-nos a conèixer aliments i aprendre de 

manera saludable i diferent. Mitjançant la manipulació i 

l’experimentació directa.  Innovem amb cuina tant en línia freda com en 

línia calenta, no t’ho voldràs perdre! 

 Superxef- Dies i horari:  divendres de 16.30 a 17.45h  

 Petitxef- Dies i horari: dilluns de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat:25€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves 

edats 



 

Arts escèniques 

Infants de P4 a2n 

Taller en què a través de jocs, manipulació, música i activitats d’expressió 

corporals adaptades, anem introduint i treballant la gestió de les emocions. 

Totes aquestes dinàmiques ens ajuden a relacionar-nos, a compartir, a jugar. 

Potencia la concentració, la memòria, el ritme, la coordinació i el llenguatge. 

Afavorint l’observació i la percepció a través de les diferents dinàmiques. 

  

 Dies i horari: dimarts de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves 

edats 

Play, sing, dance/Use of english 

Infants de P4 i P5/1r a 6è 

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. 

  

 Play, sing, dance- Dies i horari: dijous de 16.30 a 17.45h  

 Use of english- Dies i horari: dilluns de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de  

les seves edats 



 

Pintura i modelatge 
ACTIVITAT TANCADA PER MANCA DEL MÍNIM D’INSCRITS 

 Infants de P4 a 1r 

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

un mitjà diferent al llenguatge oral i escrit: la pintura i modelatge. L’activitat 

afavoreix l’observació, la percepció i la coordinació mitjançant elements com 

la forma, el colors, la textura i l’espai.  

 
 Dies i horari: dimecres i divendres de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat dia:27€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de  

les seves edats 

Dibuix artístic 

Infants de 2n a 6è 

Aquesta activitat té com a objectiu desenvolupar la part artística del nen, 

nena, poden plasmar la seva visió artística , amb diferents textures i eines 
per pintar i dibuixar.... La metodologia serà atractiva, dinàmica i 
participativa, partint d’activitats atraients que engresquin als nens/es. 

 Dies i horari: dijous de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat: 16,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de  

les seves edats 



 

  

Música 

Infants de P4 a 2n 

Aquesta activitat ens l’aporta ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS 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, 

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

petits instruments de percussió. Amb aquestes eines, els alumnes jugaran, 

improvisaran i muntaran petites obres musicals, protagonitzant els seus primers 

concerts... 

 Dies i horari: dijous de 16.30 a 17.45h  

 Preu de l’activitat: 23,50€ 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de  

les seves edats 

Piscina 

Infants de 2n a 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. 

 Dies i horari: Dilluns de 16.40 a 17.30; dimarts i dijous de 17.05 a 17.55 La 

monitora d’acompanyament està amb ells des de les 16.30 a 18h 

 (activitat d’un dia setmanal) 

 Preu de l’activitat(pagament trimestral):  

o 78,50€ (1r i 2n trimestre), 65,50€ (3r trimestre) 

 Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 29 de maig 



 

 

 

 

 


