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Activitats Extraescolars 2019-20  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’IES JOSEP PLA 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 ofereixen als infants i joves la possibilitat de realitzar 

activitats de lleure al seu entorn. Són activitats que tenen una durada llarga, de tot el 

curs, i una temàtica concreta.  

En alguns casos responen a una demanda social que permet fer compatibles els horaris 

laborals de les famílies amb l’atenció dels infants i, en d’altres, tot i que no existeix 

aquesta necessitat concreta, les extraescolars ofereixen la possibilitat als infants de 

participar en activitats que els agraden i que surten fora de l’àmbit lectiu, però que 

també són activitats educatives.  

Amb aquest projecte volem anar més enllà i fer realitat un projecte identificat amb 

l’entorn i crear un itinerari on el jove pugui participar més enllà de l’etapa i horari 

escolar.  

Des de La Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai, us presentem el programa 

d’activitats extraescolars proposat específicament per adaptar al vostre Institut  a 

partir del treball coordinat amb els agents educatius implicats.  

  

 

 



 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

15:15-16:45 
Teatre 

    
Danses Urbanes 

    

 Aula d’estudi   Mono-Gràfics   

17:00-18:30 

  Atletisme   Ioga 

  
    

  
 

Aula d’estudi  
 

  

Inici 1 d’octubre fins 31 maig 
Quota 

 

Qualsevol activitat 1 dia  
a la setmana 1’5h 

20 € 

Qualsevol activitat 1 dia  

a la setmana 3h  
30 € 

Activitats Extraescolars 2019-20 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

A partir del proper dimarts dia 12 de juny, cal que accediu a la pàgina web 

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

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 25 de setembre de 2019. 

  

  

 

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


 

 
  

 Dia i horari: Dijous de 17:00 a 18:30h 

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

  

  

  

 

 

IOGA 
Aquesta activitat pretén treballar l’educació en la disciplina física i mental que associa 

pràctiques de meditació.  

L’activitat en sí ens ajudarà a treballar tot el relacionat amb la responsabilitat dins 

d’un mateix. Intenta buscar el benestar físic i mental de cadascú de nosaltres, 

mitjançant la relaxació.  

Ens permet treballar la identitat, el coneixement de la cultura, el treball sobre un 

mateix... 

En aquesta activitat, també es podrà aprendre que el ioga es una sabiduría pràctica 

que avarca cada aspecte de l’ésser d’una persona. Ensenya a evolucionar mitjançant 

el desenvolupament de l’autodisciplina.  

 

 

 
TEATRE 
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 atraients que 

engresquin els nois i les noies a partir d’exercicis de relaxació, improvisacions, 

situacions espaial, treball de textos. 

D’altre banda en aquest taller es treballarà també la importància de l’escenografia i 

per tant s’aprofundirà en tècniques concretes de caire més manual per tal de construir 
escenaris, vestuari, complements que facilitin la identificació tant dels personatges 
com dels espectadors a l’obra. 

 
A més, es pot crear un espai perquè els infants expressin les seves angoixes, dubtes, 

preocupacions... i poder treballar-les a partir de la interpretació.  
L’activitat de teatre farà servir una metodologia de projectes, així el grup de l’activitat 
haurà de decidir quina obra de teatre volen realitzar i, a partir d’aquí, es podran anar 

definint, juntament amb el grup, quins passos hem de donar per aconseguir l’objectiu 
final. 

 

 

 Dia i horari:  Dilluns de 15:15 a 16.45h 

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

  

  



 

 

 

  

AULA D’ESTUDI 
Dintre de les activitats extraescolars, també es important un espai on poder continuar creixent 
en aquesta etapa d’institut. 
Les aules d’estudi proporcionen un lloc dintre del recinte del mateix institut, on permet als joves 
destinar aquella estona a les tècniques d’estudi, promovent un espai on poder estar de manera 
tranquil·la, resolent dubtes i seguint el camí del coneixement. 
A més de buscar estratègies educatives per la preparació i realització de treballs, exàmens, 
deures, ampliació de coneixements... 

  Dies i horari:  Dilluns i divendres de 15:15 a 16.45h 

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

  

  

  

 

 

ATLETISME 
L’ Atletisme és un esport que agrupa diverses disciplines. 

Al principi de l'entrenament d'un atleta, aquest comença practicant moltes proves i molt diverses. 
Amb el temps, l'esportista s'anirà especialitzant, d'acord amb les seves habilitats i preferències. Si 
l'atleta no té cap prova "especial" pot dedicar-se a fer proves combinades. 
L’objectiu d’aquesta activitat, es que els joves puguin trobar un espai d’esport, en el qual es poden 
anar coneixent a ells mateixos i anar modelant els seus gustos i interessos per diverses disciplines 
esportives. Ja que, l’atletisme, així ens ho permet.  

 
 Dia i horari:  Dimarts de 15:15 a 16.45h 

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

  

  

  

 

 



 

  

DANSA URBANA 
La dansa s’entén com un llenguatge que tenim i que podem desenvolupar per millorar la nostra 
capacitat de comunicació. Treballarem per conèixer tots els continguts d’aquest llenguatge, però 
no només des de les bases de la dansa tradicional, sinó també a partir de la recerca del moviment 
personal de cada infant.  
L’objectiu d’aquest taller és que el grup de nens/es desvetllin la sensibilitat envers l’expressió que 
surt del propi cos, perdent la vergonya i projectant-se cap a la resta. Es treballa la coordinació, la 
psicomotricitat gruixuda, el ritme...es gaudeix i produeix un gran benefici emocional. 
A partir de la dansa i la música es pretén desenvolupar diferents habilitats i destreses en 
l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori de ritmes, músiques i cançons.  
La dansa és una tècnica que es pot practicar amb totes les edats i genera vincles de relació.  

 
 Dia i horari:  dimecres de 15:15 a 16.30h 

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

  

  

  

 

 

MONOGRÀFICS 

 

 Dia i horari:  dimecres de 15:15 a 16.45h 

 Durada de l’activitat: serà una proposta d’un mes tres cops al curs. 

  

 

 

 

Els monogràfics tracten temes concrets amb una temàtica particular. Per als joves, 
pot ser molt enriquidor donar a conèixer altres alternatives a activitats, aportant 
així, diversitat cultural en els continguts i pot resultar més atractiu el fet de tenir 
una duració determinada en el temps.  
Proposta de Monogràfics: 

- Fotografia 
- Ciberseguretat 



 

 


