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Per a què serveix ser soci de l'AMPA  
i abonar la quota anual? 

 

L'AMPA és l'associació que representa totes les famílies d'alumnes de l'Escola Sant Mar-
tí.  Per fer possibles les activitats, l'AMPA necessita el temps i l'esforç que hi dediquen 
totes les mares i pares que hi col·laboren en diferents moments del curs i de les quotes 
que abonen les famílies sòcies un cop a l'any. 
 
Les quotes anuals dels socis són gairebé l'únic ingrés econòmic que rep l'AMPA. El pres-
supost de l'AMPA, que les famílies sòcies revisen i aproven anualment en assemblea, 
permet realitzar diferents actuacions:  
 

Fer front a les despeses derivades de l'organització de festes i de la participació en 
activitats populars (rua de Carnestoltes, festes del barri, festa d’inici i fi de curs, etc.), 
obertes a totes les famílies de l'escola i que permeten que infants i adults compartim 
moments de diversió i creativitat. 
 

Proporcionar anualment a l'escola diversos materials necessaris per al desenvolupa-
ment de les activitat educatives en què participen tots els infants del centre: pissarres 
digitals, ordinadors, càmeres fotogràfiques, joguines per al pati, llibres, etc. 
 

Portar a terme accions solidàries amb les famílies del centre, com la subvenció a 
l'assistència a les colònies escolars d'aquelles famílies que no disposen de prou recursos 
econòmics. 
 
Oferir suport al desenvolupament de diversos serveis de l'AMPA a les famílies: activitats 
extraescolars, acollida i ludoteca. 
 
Per continuar oferint aquests i altres serveis, l'AMPA necessita seguir comptant amb la 
dedicació i les aportacions de les famílies dels alumnes de l'Escola Sant Martí" 

Activitats extraescolars,  
acollida i ludoteca 

Benvolgudes famílies, 
 

Durant el curs escolar 2016-2017, l’AMPA de l’Escola Sant Martí hun cop més a confiat la 
gestió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ES-
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: 
 

- Les activitats són a porta tancada, trimestralment es faran portes obertes a moltes de les 
activitats per tal que pugueu veure i gaudir de l’evolució dels vostres fills/es. 
- 3 faltes de puntualitat (10 minuts després de la sortida)  en la recollida dels nens, de les 
activitats extraescolars, seran motiu d’expulsió durant un mes, del nen/a de l’activitat. 
- És indispensable ser soci de l’AMPA per tal de poder fer ús de les activitats 
- Cal fer el pagament dels rebuts de les activitats mitjançant domiciliació bancaria. Fundes-
plai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament de 2 quotes significa 
no poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 
-Algunes de les activitats tenen places limitades. En cas de superar el nombre d’inscrits  es 
prioritzarà  haver estat inscrit el curs anterior i després es farà un sorteig entre la resta. 
- BAIXES I ALTES:  Les altes i baixes s’hauran de notificar del 1 al 20 del mes en curs  per 
escrit al mail santmarti@fundesplai.org o a través de la web www.escoles.fundesplai.org 
- En el cas de tenir algun rebut pendent durant el curs 15-16 no es podrà fer la inscripció 
a cap de les activitats fins a regularitzar els rebuts pendents. 
 
Us recordem que diàriament comptareu amb la presencia de la  Mª Carmen per qualsevol 
dubte que tingueu. 
 
NOTA: us recordem que els nens i nenes només han de portar un petit “tentempié” per 
trencar la gana (galetes o cereals i aigua, sucs no). El berenar l’han de fer a la sortida de 
l’activitat. 



 

 

Activitat amb “molta marxa” on el principal objectiu es que els nens ballin, es 
moguin i coordinin a ritme de l’estil batuca. 
Dinamització per treure tota la seva energia, ritme i imitació son les premisses 
d’aquesta activitat. 

 
La dansa s’orienta desenvolupament de les capacitats relacionades amb la mo-
tricitat i el coneixement del propi cos, així com la importància de la coreogra-

fia, la memòria i el treball d'equip.  
 

Activitat adreçada a infants de  P4 i P5 

Dia i horari:  dimecres de 16:30 a 17:45 

Preu de l’activitat: 21€/mes 

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

Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI 

En l’activitat de dansa moderna es treballen una sèrie de conceptes que per-
metran 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 disco! 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

Dia i horari:   

1r i 2n dilluns de 16:30 a 18 

3r, 4t  i  5è, 6è  dijous de 16:30 a 18 

Preu de l’activitat: 23.20€/mes 
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 

Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI 

L’acollida dels infants a primera hora del matí constitueix un temps clau per 
rebre les consignes de les famílies i que la confiança  que han dipositat  en 
l’escola la renovin dia a dia.  Cal que sigui un moment càlid, que predisposi al 
nen i a la nena a sentir-se bé la resta del dia. 

 
La ludoteca de tarda és un espai d’esbarjo on els infants acaben el dia d’escola 
d’una manera lúdica: amb jocs, petits tallers, contes... i on, a més, tenen l’op-
ció de berenar (cal dur-lo de casa). 

 
Els nens i nenes després del servei seran lliurats pel monitor a la porta d’entra-
da de l’escola. 

Cursos a qui va dirigida :  de P-3 a 6è 

Dies i horari:   

ACOLLIDA: de dilluns a divendres de 8:00 a 9:00h  

LUDOTECA: de dilluns a divendres de 16:30 a 17:30h  

Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 21 de juny  

QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA I LUDOTECA 

Preu per dia esporàdic: 3.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* l’opció de 30 minuts només és per acollida matinal 

ACOLLIDA MATÍ I LUDOTECA DANSA MODERNA INFANTIL 

Quota setem-
bre 

Quota octubre 
a maig 

Quota juny  

            18,81 €            29,70 €            20,79 €  Fix 5 dies  1h 

Fix 4 dies 1h             15,90 €            25,10 €            17,57 €  

Fix 3 dies 1h             12,07 €            19,05 €            13,34 €  

Fix 2 dies 1h                8,33 €            13,15 €              9,21 €  

Fix 5 dies *  
30 min 

            11,65 €            18,40 €            12,88 €  

DANSA MODERNA PRIMÀRIA 



 

 

Esport que permet als nens i les nenes créixer de forma sana, íntegra i amb 
valors que persisteixen al llarg del temps 
Es dividirà el gimnàs en 2 classes quan s'arribi a 14 nens. 
El monitor serà un professional de l’educació i cinturó negre. 

Activitat adreçada a infants de P4,P5 i primària 

Dia i horari:  

P4, P5 / 1ri 2n: dimarts de 16:30 a 17:45 

3r,4t, 5è i 6è: dimecres de 16:30 a 18 

Preu de l’activitat:    
P4,P5, 1r i 2n:  21€/mes  
3r , 4t, 5è i 6è: 23,20€/mes  
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig 
Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI 

 
Mitjançant classes amenes, variades i divertides (jugant, fent fitxes, dibuixant, 
usant l’ordinador) aprofitarem els múltiples valors educatius i pedagògics dels 
escacs. 

Activitat adreçada a infants de  1r a 6è 

Dia i horari:  

Dimarts, dimecres i divendres de 12:30 a 13:30 i 13:30 a 14:30 
 

El professor farà els grups depenent el nivell dels nens i nenes 
 

Preu de l’activitat: 20,50€/mes 

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

 

Activitat dinamitzada per RAÜL ARZA 

Activitat en anglès dirigides a alumnes a partir de P4. A través de cançons, 
jocs i música els nens i nenes aprenen la llengua d’una manera divertida. Sem-
pre emfatitzant l’expressió i comprensió oral, introducció d’exercicis gramati-
cals a partir de 3r de primària (a través de jocs, karaoke i manualitats) 

Activitat adreçada a infants de  P4 a 6è 

Dia i horari:  

P4 i P5: dilluns de 16:30 a 17:45 (iniciació i intermig) 

1r i 2n: dijous de 16:30 a 17:45 (iniciació i intermig) 

3r i 4t: dilluns de 16:30 a 17:45 (iniciació i intermig) 

5è i 6è dilluns de 16:30 a 17:45 (iniciació i intermig)* 

Preu de l’activitat: 26,50€/mes  

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

Activitat dinamitzada per KIDDO 
 

* Aquesta activitat es pot adequar per tal de poder fer esport a 2a hora 

Aquesta activitat es basa en l’aprenentatge de la llengua francesa (comprensió, 
vocabulari i pronunciació) mitjançant activitats artístiques i lúdiques 
(manualitats, contes, jocs teatrals, cançons) amb l’objectiu de facilitat la com-
prensió i fluïdesa de la parla francesa. Es proposaran als infants diverses tècni-

ques d’expressió i s’adaptarà el projecte del taller als interessos del grup i les 
seves maneres d’expressió preferits. 
En els grups de primària es començarà la introducció a la forma escrita. 

Activitat adreçada a infants P4 a 6è 

Dia i horari:  

P4 a 1r: divendres de 16:30 a 17:30 

2n a 6è: divendres de 16:30 a 17:30 

Preu de l’activitat: 25,50€/mes 

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

Activitat dinamitzada per MOZAIK 

ANGLÈS 

ESCACS 

TAEKWONDO 

FRANCÈS 



 

 

El teatre és una activitat d’expressió corporal i enriquiment del llenguatge a 
través del món de la imaginació i la fantasia. Durant aquest curs els infants 
aprendran a vèncer la timidesa, a relacionar-se millor amb els altres i a ser 
més creatius. Tot això amb ritme i molta música. 

Activitat adreçada a infants de P4 a 6è 

Dia i horari:  

P4, P5 i 1r: dijous de 16:30 a 17:45 

2n a 6è: dimecres de 16:30 a 17:45 

Preu de l’activitat: 21€/mes 

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

Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI 

TEATRE MUSICAL 

Aquesta activitat compren nocions de dibuix, pintura i volum a més d’expressió 
plàstica i conceptes d’història de l’art. La metodologia es basa en una activitat 

extraescolar que forma part d’un temps de lleure, per això les activitats com-
prenen part de joc, aprenentatges de continguts artístics i d’expressió plàstica, 

alhora que es transmeten valors ecològics, de convivència, cura del material, 
etc. 

Activitat adreçada a infants P4 a 6è 

Dia i horari:  

Infantil P4 i P5 dimecres de 16:30 a 17:30 

Primària de 1r a 6è: dimarts de 16:30 a 17:30 

Preu de l’activitat: 22€/mes 

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

 

Activitat dinamitzada per ARTS & CRAFTS 

ART 

La pràctica instrumental és la que dóna significat a l’aprenentatge musical en 

si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumne. 
La resta d’assignatures s’organitzaran a l’entorn de l’instrument per tal de per-
metre, i a la vegada  facilitar-ne, el seu aprenentatge i progrés. 

 
Les classes són individuals amb una duració de 30 minuts. És obligatori apun-
tar-se també a llenguatge musical 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è (places limitades) 

Dia i horari:  

de 1r a 6è: migdies de dilluns, dimarts, dimecres i divendres  

Preu de l’activitat:  

Classes de 30 minuts: 51,50€/mes + 18.50€/mes de llenguatge musical 

La quota de setembre i maig té la meitat del cost mensual 

Durada de l’activitat per nens que ja feien instrument curs 15-16  

del 14 de setembre a 21 de juny  

Durada de l’activitat per NOUS  inscrits d’octubre a 21 de juny 

Els dies de lliure disposició es recuperaran al mes de juny ampliant l’estona de 

classe. 

Activitat dinamitzada per Escola ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS 

INSTRUMENTS 

INFO BALLET 
Seguim amb el conveni amb l’escola Esclat per alumnes de l’escola Sant Martí 
 
Pre-Primary de 17.15 a 18h 

Preu: 36€ 

 
Mitjanes de 18 a 19h 
Preu: 47€ 
 
Per més informació i inscripcions: 
93.221.60.33 
Info@escolaesclat.com 

Inscripcions a  

l’ESCOLA ESCLAT 



 

 

Taller de sensibilització musical d’una hora setmanal que pretén desenvolupar 
la sensibilitat dels nens i nenes vers la música combinant el treball sensorial i 
motriu. Experimentaran amb la pulsació, el ritme, la cançó, el fraseig, la melo-
dia, els registres, els instruments, etc... 

Activitat adreçada a infants de P3 a P5 (places limitades) 

Dia, horari i preus: 

P3  dimarts de 16:30 a 17:30 22,50€/mes 

P4 dijous de 16:30 a 17:30: 18,50€/mes 

P5: dijous de 16:30 a 17:30:  22,50€/mes 

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

Activitat dinamitzada per ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS 

El llenguatge musical és una assignatura fonamental dins del procés de l’apre-
nentatge musical de qualsevol alumne i en aquesta s’aprofundirà en l’aspecte 

més cognitiu de la música. 
Aquestes classes es realitzaran en grups per nivells escolar i amb 1 professor 

cada 10 alumnes. 
 
Classe d’una hora setmanal per els alumnes de 1r a 6è i obligatòria per aquells 
que facin instrument. 

Activitat adreçada a infants de  1r a 6è (places limitades) 

Dia i horari: 

Dijous de 12:30 a 15 (classes de 30 minuts) 

Preu de l’activitat: 18,50€/mes 

Durada de l’activitat: d’octubre a 21 de juny 

Activitat dinamitzada per ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS 

TALLERS DE MÚSICA 

LLENGUATGE MUSICAL 

L’activitat de batucada consisteix en un grup de percussionistes que interpre-
ten diversos estils musicals i ritmes afrobrasilers. Es una activitat lúdica-
festiva, hi haurà la opció de participar activament en les festes de l’escola i del 
barri. Aquesta activitat aporta  valors que s'adeqüen a les necessitats que en el 

futur  seran indispensables, tals com el gust per l’art de la música, la capacitat 
d’expressió i improvisació, la discriminació auditiva, la formació rítmica, el se-
guiment de normes de convivència, el treball en equip, i un gran ventall d’ha-
bilitats de demostrada utilitat,. i pels pares la possibilitat de gaudir d’una acti-

vitat lúdica juntament amb els seus fills. 
 

Activitat adreçada a pares i fills de 2n fins a 6è 

(es pot apuntar un adult amb un nen/a o cadascú per separat) 

Dia i horari:  

Divendres de 16:30 a 17:30 

Preu de l’activitat: 21,50€/mes + cost únic inicial de 10€ per la com-

pra del seu propi arnès 

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

Activitat dinamitzada per BRINCADEIRA 

BATUCADA 

Zumba és una barreja de ritmes llatins—salsa, merengue, flamenc o bachata– 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’exer-
cicis que fan que, a més a més de baixar els quilos que més ens costen elimi-

nar, tonifiquem tota la musculatura.A zumba s’aconsegueixen que les classes 
siguin divertides i es converteixen en una autentica festa, una autentica rum-

ba, una autentica zumba! 

Activitat adreçada a pares i mares 

Dia i horari: dimecres de 18:30 a 19:30 

Preu de l’activitat: 19,50€/mes 

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

Activitat dinamitzada per A LO CUBANO 

ZUMBA PARES I MARES 



 

 

Activitat aquàtica dirigida ans nens i nenes que vulguin aprendre a nedar o a 

perfeccionar el seu estil. 

 

Els nens i nenes han de portar:  

banyador (fàcil de treure i posar) 

casquet de bany (fàcil de treure i posar) 

esclops (fàcils de treure i posar) 

tovallola (millor tipus capa) 

raspall del cabell o pinta  

Bossa per posar la roba mullada 

Roba interior de recanvi 

Gorro de llana per l’hivern (pel camí de tornada) 

Paraigües o impermeable en cas de pluja 

Us demanen que faciliteu la feina amb els monitors i que els nens i nenes va-

gin vestits amb roba còmoda: xandall, bambes amb velcro i evitat les mitges, 

botes i cordons els dies de piscina 

Activitat adreçada a infants de P4 a 6è 

Places disponibles: 45 per dia 

P4, 2n, 5è : dilluns de 12:45 a 13:30 

P5 i 5è: dijous de 12:45 a 13:30 

3r , 4t i 5è: divendres 12:45 a 13:30 

NOTA: el grup de 5è s’anirà distribuint en petits grups entre els 2 dies. Es tin-

drà en compte si tenen altres activitats al migdia i s’intentarà que no hi hagi 

coincidència amb el mateix dia que tinguin activitat per la tarda. 

Preu de l’activitat:  72€/ trimestre 

Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny 

Activitat dinamitzada per Piscina CAN FELIPA i monitors d’acompanyament a la 

piscina de FUNDESPLAI 

 

* restem a l’espera de poder obrir Piscina tarda pel grup de 6è  

PISCINA 
 

COM FER LA INSCRIPCIÓ  
A LES EXTRAESCOLARS? 

Enguany per tal de fer més fàcil la inscripció a les activitats extraescolars hem 

activat una nova eina on-line, només cal que: 

 

entreu a la web www.escoles.fundesplai.org 

entreu a l’accés a famílies  

doneu-vos d’alta com a família, en breu rebreu la vostra clau 

entreu a l’apartat extraescolars i seleccioneu les activitats que desitgeu 

 

Durant tot l’any podeu utilitzar la mateixa web per tal de notificar les altes o bai-

xes, consultar els rebuts mensuals de les activitats... I, a més a més, podreu anar 

veient notícies d’actualitat i activitats que es realitzen a l’escola. 

 

 

 

Inici de les  

inscripcions: 

Dia 17 de juny 

al 7 de juliol 



 

 


