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Activitats extraescolars curs  
2018-2019 

Benvolgudes famílies, 

 

Durant el curs escolar 2018-2019, l’AMPA de l’Escola Santiago Ratés ha tornat a 

confiar la gestió de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA 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 Fun-

desplai, 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/escola-santiago-rates-vilajuiga 

Ens aproparem a la llengua anglesa, d’una forma natural i divertida, propiciant 

que l’infant integri la nova llengua de forma significativa.  Els agrupaments es 

faran per edats. 

 

 

Activitat adreçada a nens i nenes de  P-4 a 6è 

Horari de l’activitat:  de 12:10 a 13:10 i de 13:10 a 14:10 dimecres 

Preu de l’activitat: 18€ al mes 

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 16:00 a 17:15/dijous 

Horari de l’activitat: de 1r a 6è  de  16:00 a 17:15/dimarts 

Preu de l’activitat: 18€ al mes 

ANGLÈS 

FUNCKY 



 

 

Activitats Infantil 

Activitats Primària 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
13:10 a 
14:10 

 
 

  
ANGLÈS 

 
 

 

13:30 a 
14:30 

 
TEATRE 

 
 

   

16:00 a 
17:15 

MULTIES-
PORT 

 
 

 FUNCKY  

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:10 a 
13:10 

   
ANGLÈS 

  

13:30 a 
14:30 

 
TEATRE 

    

16:00 a 
17:15 

  
FUNCKY 

   

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, amb 
llurs limitacions i possibilitats: concentració, relaxació, ritme amb la intenció de 
realitzar un acte/actuació expressiu i comunicatiu. 
 
La metodologia serà activa, dinàmica i participativa partint d’activitats atra-
ients que engresquin els nens i nenes a partir d’exercicis de relaxació, improvi-
sacions, situació espaial, ..i intentarem fer dues obres durant el curs. 

Activitat adreçada a infants de totes les edats 

Horari de l’activitat: de 13:30 a 14:30 dilluns 

Preu de l’activitat: 18€ al mes 

TEATRE 

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 16:00 a 17:15 dilluns 

Preu de l’activitat: 18€ al mes  


