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Activitats Infantil i Primària 

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 atra-
ients que engresquin als nens/es.  
 
Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar les proteccions i el 
casc. 

Activitat adreçada a infants de  1r i 6è 

Dies i horari:  dimarts i  dijous de 16.30h a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/ mes 

Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 24,00 €/ mes 

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

 

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

les seves edats 

  PATINATGE 

Aquesta activitat està adreçada a tots aquells nens i nenes que vulguin desen-
volupar les seves habilitats imaginatives i creatives. Mitjançant diferents tècni-
ques i  material, donaran vida a diferents projectes artístics. 

Activitat adreçada a infants de 1r a 4t 

Dies i horari:  Divendres de 16.30h a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/mes 

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

 

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

les seves edats 

  ART ATTACK 

Activitat Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Patinatge 16:30– 17:30  Primària  Primària  

Futbol 16:30 - 17:30 1r a 4t  1r a 4t   

Multiesport 16:30 - 17:30  P4 i P5  P4 i P5  

Dansa moderna 16:30 - 17:30  
P4 i P5 
 4t a 6è 

1r a 3r P4 i P5  

Circ 16:30 - 17:30 P5 a 2n     

Art Attack 16:30 - 17:30     1r a 4t 

Arts marcials 16:30 - 17:30     Primària 

Escacs 16:30 - 17:30  Primària    

Bàsquet  16:30 - 17:30 5è i 6è 
1r i 2n 
3r i 4t 

5è i 6è 
1r i 2n 
3r i 4t 

 

Jocs del món 16:30 - 17:30   P3 i P4   

Ritmica 16:30 - 17:30  Primària     

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 
 
Per a formalitzar la inscripció, cal que retorneu l’imprès deguda-
ment complimentat i signat a l’AMPA: 
 
 Escanejada al mail de cordinació,  
       coordinacioavsb@fundesplai.org 
 A la bústia de l’AMPA. 
 Al despatx de l’AMPA, presencialment de dilluns a dijous de 

16:30 a 17:30h. 
 
Teniu com a data límit el dia 2 de juny de 2017. Totes les ins-
cripcions que arribin més tard d’aquesta data, es recolliran però 
es posaran a la llista d’espera.  

Novetat!!! 



 

 

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’expres-
sió 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 tècni-
ques expressives i gaudir de diferents ritmes, músiques i cançons. 
 

Activitat adreçada a infants de  P-4 i P5 

Dies i horari:  dimarts i  dijous de 16.30 a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/mes 

Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 24,00 €/mes 

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

 

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

de les seves edats 

DANSA MODERNA INFANTIL 

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 

Dies i horari:  Dimecres de 16.30 a 17.30h (grup de 1r a 3r)  

Dies i horari:  Dimarts  16.30 a 17.30h (grup de 4t a 6è)  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/mes 

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

 

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

Activitats extraescolars  
Benvolgudes famílies, 
 
Durant el curs escolar 2017-2018, l’AMPA de l’Escola Dr. 
Trueta ha confiat la gestió administrativa de les activitats 
extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, pen-
sant 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 se-
ran implantades per professionals en el món del lleure o l’ense-
nyament 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 dels rebuts de les activitats mitjançant 
domiciliació bancaria. Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 
1 i 5 de cada mes. El no pagament de 2 quotes significa no po-
der 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’es-
pera. 
- BAIXES I ALTES:  Les altes i baixes durant el curs, s’hauran 
de notificar del 1 al 20 del mes en curs  per escrit al mail cpar-
ra@fundesplai.org i comunicar-ho a la coordinadora. 
 
Us recordem que de dilluns a divendres de 16.30 a 17.30h, 
comptareu amb la presencia de la Minerva, coordinadora de les 
extraescolars,  per qualsevol dubte que tingueu.  
El telèfon de contacte es: 610305259. 
 

Gràcies! 

DANSA MODERNA PRIMÀRIA 



 

 

Activitat dirigida a nens i nens de P3 i P4 amb l’objectiu de que aprenguin el 

respecte a les normes del joc, el treball en equip i la coordinació corporal a 

través d’activitats i dinàmiques i música, tot aprenent diferents jocs d’arreu del 

món.  

Activitat adreçada a infants de P-3 i P-4 

Dies i horari:  Dimecres de 16.30 a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/mes 

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

 

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

de les seves edats 

JOCS DEL MÓN 

L'activitat consisteix en oferir als nens i nenes una aproximació al món del Circ. 
Aquesta activitat convina la pràctica d’arts escèniques i de diferents elements i 
estris relacionats amb el circ, manualitat per crear objectes o caracteritzar-se… 
Activitat que es complementa amb l’aprenentatge del treball en equip i la diver-
sió. 
 

Activitat adreçada a infants de P-5 i 2n 

Dies i horari:  Dilluns de 16.30 a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/mes 

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

 

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

les seves edats 

CIRC MULTIESPORT 

Aquesta activitat té l’objectiu d’iniciar i fomentar la pràctica esportiva entre els 
infants a partir del bàsquet. 
A través de les sessions treballaran els valors propis del treball en equip, com 

la cooperació o la responsabilitat individua així com la tècnica pròpia d’aquest 

esport. 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

Dies i horari:  dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30h (grup de 5è i 6è)  

Dies i horari:  dimarts  i dijous de 16.30 a 17.30h (grup de 1r i 2n i 

grup de 3r i 4t) 

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/ mes 

Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 24,00 €/ mes 

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

 

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

les seves edats 

BÀSQUET 

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’adqui-

sició bàsica d’hàbits esportius i alguns aprenentatges tècnics. 

 

Activitat adreçada a infants de P-4 i P-5 

Dies i horari: dimarts i dijous de 16.30 a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana : 13,50 €/ mes 

Preu de l’activitat 2 dies a la setmana : 24,00 €/ mes 

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

 

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

Novetat!!! 
Novetat!!! 



 

 

Els escacs són un joc de taula que té múltiples valors educatius i pedagògics, 
així  com reunir les característiques adients per treballar aptituds mentals com 
ara la memòria, la concentració, el raonament, entre d’altres.  
Aquesta activitat està pensada per tal de que els nens i nenes aprenguin a ju-
gar a escacs mitjançant sessions amenes, variades i divertides; jugant, fent 
fitxes, dibuixant,... 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

Dia i horari: dimarts  de 16.30 a 17.30h 

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 13,50€/ mes  

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

 

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

les seves edats 

ESCACS 
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 res-
ponsabilitats, col·laboracions i relacions dels jocs col·lectius.  
 
Els dilluns participarem als partits organitzats per la Lliga Escolar.  
 

Activitat adreçada a infants de 1r a 4t 

 

1r i 2n: dilluns amb partits de 16.30 a 18.30h  

1r i 2n: dimecres  de 16.30 a 17.30h 

3r a 6è: dilluns amb partits de 16.30 a 18.30h  

3r a 6è : dimecres  de 16.30 a 17.30h 

Preu de l’activitat 2 dies a la setmana: 24,90€/mes  

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

 

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

de les seves edats 

 

 FUTBOL 

Aquesta activitat està dirigida als nens i nenes de Primària, que vulguin iniciar-
se en el món de les Arts Marcials. En aquesta activitats es coneixeran aspectes 
bàsics de diferents arts marcials, on es treballaran aspectes comuns en tots 
ells com són el respecte i la  disciplina. 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

Dia i horari: divendres  de 16.30h a 17.30h  

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 13,50€/ mes  

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

 

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

de les seves edats 

 ARTS MARCIALS 
L’objectiu d’aquesta activitat és iniciar als nens i nenes en la gimnàstica rítmi-
ca. 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 mu-
nicipi. 

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è 

Dia i horari: dimarts  de 16.30h a 17.30h 

Preu de l’activitat 1 dia a la setmana: 13,50€/ mes  

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

 

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

les seves edats 

RÍTMICA Novetat!!! 

Novetat!!! 


