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Activitats Extraescolars 2020-21  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2020-2021, l’AMPA de l’Escola GERMANS AMAT I TARGA 

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: 

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

Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’1 

quota significa no poder fer us 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 per mail i comunicar-ho a la coordinadora. 

  

  

 

 



 

 

 
  

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

16:30– 17:45 Bàsquet Ball Modern Rítmica Robòtica Tennis 

16:30– 17:45 Patinatge 
Futbol  

2 dies 
 

Futbol  

2 dies 
 

16:30 - 17:45  Volei  
Dansa 

Acrobàtica 
 

16:30 - 17:45 Tastatardes Tastatardes Tastatardes Tastatardes Tastatardes 

16:30 – 18.30     
Batucada 

familiar 

17:45 – 18:30     
Batucada 

infants 

Activitats Extraescolars 2020-21  

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Ja tenim disponible l’APP de Fundesplai que et permetrà inscriure els teus fills / filles 

a les activitats que oferim a la seva escola. Pots baixar-te-la des del Play Store 

(Android) o des de l'App Store (iOS). 

Trobaràs més informació, instruccions per registrar-te i ajuda a l'enllaç següent: 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app 

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 2020. 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Dansa i mini 
Zumba 

Multiesport Petits músics Ball 
modern 

Petits Artistes 

  Quota 

mensual 

Fix 5 dies/setmana  41 € 

Fix 4 dies/setmana  37 € 

Fix 3 dies/setmana 
 32 € 

Fix 2 dies/setmana 
 26 € 

Fix 1 dia/setmana 
 16 € 

 Dies i horari:  De dilluns a divendres 

 Durada de l’activitat: de 16.30 a 17.45 h 

 QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI TASTATARDES 

 Preu per dia esporàdic: 5€ 

  

  

  

 

 

Tasta TARDES 

Infants de P3 a P5 

La ludoteca de tarda (LUDOTARDES) 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. 

 

Cada tarda realitzarem una activitat temàtica diferent per tal que els infants poc a 

poc descobreixin quines són les seves preferències. 

 



 

 

 

 

Volei 

Infants de 1r a 3r i de 4t 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. 

 

Ball Modern Primària 

Infants de 1r a 3r i de 4t a 6è 

A l’activitat de ball modern 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 la música! 

 Dies i horari:  Dimarts de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat:  17 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

les seves edats 

  

 

 Dies i horari:  Dimarts de 16.30 a 17.45h 

 Preu de l’activitat:  17 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

 

 

 

 



 

 

 

  

Rítmica 

Infants de 1r a 6è 

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

La rítmica és un esport on es treballa la disciplina, l’esforç, tant individual com 

grupal, així com el desenvolupament de l’elasticitat i el sentit del ritme. Durant 

el curs, es tractarà de participar en diferents exhibicions al nostre municipi. 

  

 

 

 

 Dies i horari: Dimecres de 16.30 a 17.45h   

 Preu de l’activitat:  17 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

 

    

Bàsquet 

Infants de 1r 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. 

 

 Dies i horari:  Dilluns de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat:  17 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

edats 



 

 

  

Tennis 

Infants de 1r 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. 

  

  Dies i horari:  Divendres de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat:  17 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

edats 

 

Robòtica 

Infants de 1r a 6è 

L’objectiu d’aquesta activitat és despertar en els infants l'interès cap a la 

tecnologia. A través de la programació d’un robot tenim com a objectiu  

introduir les tecnologies i la innovació tecnològica d’una manera divertida que 

estimuli la curiositat, al mateix temps que pretenem que els infants aprenguin 

a resoldre problemes, treballar en equip i organitzar els seus propis projectes, 

creacions i invencions.  

 Dies i horari: Dijous de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 25 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 

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

 

 



 

 

  

Futbol 

Infants de P4 i P5, 1r i 2n, 3r a 6è 

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

principals elements del joc,  que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica 

esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica d’aquest esport 

d’una forma motivadora i divertida. El futbol es considera un dels esports ideals 

per iniciar als alumnes en les responsabilitats, col·laboracions i relacions dels 

jocs col·lectius.  

 Dies i horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat Dimarts i dijous: 29 €/mes  

  Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 
    L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

 

 

Ball Acrobàtic 

Infants de 1r a 6è 

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

els diferents elements del ball amb elements esportius com ara els salts, el 

treball de flexibilitat i les acrobàcies. Donarem molta importància al fet 

d’escalfar i estirar abans i després de les classes i sobretot a gaudir de 

l’activitat aprenent i treballant tots junts.  

  

 Dies i horari: Dijous de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 17 €/mes 

Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 
L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 



 

 

 

 

 

 

Batucada familiar 

Families i Infants de P3 a 6è 

Amb aquesta activitat pretenem endinsar-nos en el món de la música 

i la percussió fent les primeres passes en l’aprenentatge d’un 

instrument de percussió, ja sigui un repenique, un surdo,  un tamborí, 

una pandereta, etc per anar perfeccionant la tècnica a mida que 

avancem en l’activitat. A banda d’aprendre a tocar com a grup i seguir 

una melodia de forma conjunta, tant els infants com les famílies 

participants del taller. 

Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar els 

instruments de percussió (no inclosos a la quota de l'activitat). 

 Dies i horari:  

o Famílies: Divendres de 16.30 a 18.30 h 

o Infants: Divendres de 17.45 a 18.30 h 

 Preu de l’activitat:  

o Famílies: 26 € 

o Infants: 16 € 

 Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 
L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Patinatge 

Infants de P5 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 els 

patins i casc (no inclosos a la quota de l'activitat). 

 Dies i horari: Dilluns de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 17 €/mes 

Durada de l’activitat: del 5 d’octubre al 28 de maig 
L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

 

 

 

 


