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1.  INTRODUCCIÓ 

 
Actualment, les activitats i serveis extraescolars suposen un valor afegit que complementa i 
contribueix a enriquir l'oferta educativa que es realitza en horari lectiu i han esdevingut, en 
els darrers anys, un element rellevant per a les famílies per la seva contribució al 
desenvolupament integral dels nens i nenes. 
 
Per aquest motiu, al maig del 2013 es va reactivar la Comissió d’Extraescolars, formada per 
un grup de pares i mares que van creure interessant implicar-se en el projecte 
d’extraescolars de l’escola, i que es va posar a treballar en estreta col·laboració amb 
Garbuix per tal d’escoltar i atendre els interessos i necessitats de les famílies del Pau 
Casals, i vetllar per la qualitat de tot el que s’ofereix.  
 
El principal objectiu és redissenyar un projecte que reculli les demandes dels pares i mares, 
les necessitats lúdico-formatives dels infants i que estigui en consonància amb les línies 
pedagògiques de l’escola (PEC). Per aquest motiu, s’ha considerat que la millor forma de 
treballar el projecte és en una comissió mixta, formada per la Comissió d’Extraescolars, com 
a representants dels pares i mares de l’escola; Garbuix, com a entitat responsable de la 
gestió i coordinació de les activitats i serveis extraescolars; i mestres, com a representants 
de l’Escola.  
 
Un cop creada aquesta Comissió Mixta, es va decidir que el prioritari era revisar i renovar el 
projecte d’activitats extraescolars del centre (PAE), creat al 1996-97, per tal d’adaptar-lo al 
marc actual de l’Escola i a les noves necessitats de les famílies. 
 
Per l’elaboració del nou PAE s’ha treballat amb: 

o PAE anterior (any 1996-97). 
o PAE d’altres escoles, com a referència de diverses formes de treballar. 
o Informacions de la FAPAC sobre normatives i consideracions en relació a les 

activitats extraescolars. 
o Conclusions del treball conjunt entre comissions d’extraescolars d’altres escoles 

del barri de Gràcia, extretes de la reunió que va tenir lloc al Pau Casals el 25 de 
febrer de 2014. 

o Les demandes i necessitats actuals de les famílies i de l’escola. 
 

El PAE (projecte d’activitats extraescolars del centre), és un document que estableix el marc 
d’actuació i regula el funcionament de les activitats i serveis extraescolars a l’escola. 
Defineix un conjunt d’activitats i serveis, no inclosos en el projecte curricular, que 
afavoreixen el desenvolupament educatiu, les relacions interpersonals i la motivació de 
l’alumnat, mitjançant activitats lúdiques, formatives i de foment de les relacions en un marc 
diferenciat a l’estrictament acadèmic, sense relació directa ni necessària amb l'activitat 



pròpiament escolar, però en consonància amb la filosofia del Projecte Educatiu del Centre 
(PEC).  

Per tant, acompleixen les següents funcions: 

 Proporcionar als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries a 
l'escola. 

 La possibilitat de socialització, és a dir, l'oportunitat d'aprendre, d'altres maneres i 
amb altres persones, normes, valors i pautes socials. 

 La possibilitat de descobrir altres interessos i habilitats. 

 El suport a la conciliació familiar. 

 Vetllant sempre pels interessos de l’infant com a individu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  OBJECTIUS 

L’objectiu principal de les activitats extraescolars és l’educació integral dels infants en el temps 
de lleure, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu de l’escola. 
L’educació en aquests espais es porta a terme mitjançant la dinamització d’activitats i la creació 
d’un seguit d’objectius per a cada edat que s’hauran de treballar al llarg de tot el curs escola 

En alguns casos, esdevenen una eina de compensació de les desigualtats socials, culturals i 
econòmiques. 

 
a. Generals: 

 Delimitar el marc d’activitats/ serveis. 

 Establir els agents implicats i les seves funcions, així com la relació entre ells. 

 Establir mecanismes per respondre a les demandes / necessitats de les famílies. 

 Concretar la metodologia (funcionament inscripcions/ pagaments..., gestió de 
conflictes...). 

 Establir les eines de gestió  

 Definir un calendari anual de treball. 

b. Específics de les Activitats: 

Aquestes activitats atenen als següents objectius específics: 

 Desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants a través de les activitats. 

 Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper. 

 Divertir-se i aprendre a la vegada. 

 Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives, 
treballant els diferents sentits: artístic, estètic, musical, de coordinació, d’expressió... 

 Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú valorant 
la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació 
personal. 

 Despertar la curiositat dels infants per l’esport i l’aprenentatge de coneixements a través 
de dinàmiques lúdiques i didàctiques. 

 Utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb què es treballa. 

 Treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions interpersonals i no 
competitives i enfortint les relacions amb els altres sense fer cap diferència ( de gènere, 
d’ideologia, de raça...)  

 Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat. 



 

4.  MARC DE TREBALL 

 

a. Marc d’activitats/ serveis 
 

 Extraescolars: 

 Artística (swing, teatre, música...) 

 Esportiva (futbol, iniciació esportiva, tennis taula...) 

 Innovació/ tecnologia/ ciència (robòtica...) 

 Lúdico-creativa (arts plàstiques, vetes i fils, conta contes...) 

 Lingüística (anglès...) 

 

 Acollida i permanència: L’acollida és el servei que s’ofereix a les famílies perquè 
puguin portar els nens a l’escola abans de l’hora d’obertura al matí, i la 
permanència és el servei de les tardes en que es té cura dels nens/es un cop 
acaba la jornada escolar, com a eina facilitadora de la conciliació escolar. 

 

 Espai Lúdic: L’espai lúdic és el servei que s’ofereix a les famílies quan al mes de 
juny comença la jornada intensiva del professorat i no hi ha classe per la tarda. Els 
infants que no es queden a dinar sortiran  a les 13.00 h.  i els que es queden a 
dinar a les 15:00 h. L’espai lúdic  està  pensat per complimentar aquesta franja 
horària, de 15.00 a 16.30 h. 

 

 

 

 

 



b. Agents implicats i les seves funcions  
 

Garbuix

Escola

Garbuix

Escola

Empreses/entitats
externes

Famílies

Famílies

AMPA

Execució

Aprovació

El.laboració Comissió Mixta

Consell Escolar

Activitats i Serveis

 

 

La participació i implicació dels diferents agents consisteix en: 

Famílies (Comissió extraescolars de l’AMPA): 

 Renovació i actualització del PAE, a través de la comissió mixta. 

 Avaluació i seguiment de les activitats amb enquestes periòdiques, tant als pares/ 
mares com als infants. 

 Aprovació del PAE al consell escolar. 

 Elaboració d’enquestes per avaluar el seguiment i noves propostes. 

 Programació de les activitats /serveis extraescolars amb consonància amb les línies 
pedagògiques de l’escola. (PEC) 

 

Famílies (Usuàries): 

 Proposta d’activitats / serveis, canalitzades a través de la comissió d’extraescolars o 
Garbuix, per escrit. 

 Acceptació de les Normes generals en inscriure’s a l’activitat. 

 

Escola: 

 Supervisió de lles activitats/ serveis extraescolars per tal que estiguin en  
consonància amb el PEC. 



 Participació en la renovació i actualització del PAE, amb representants a la comissió 
mixta o qualsevol altre mecanisme que s’estableixi. 

 Aprovació del PAE al consell escolar. 

 Cessió dels espais per a la realització de les activitats/ serveis. 

 
Garbuix: (empresa contractada per l’AMPA i amb llarga relació i implicació a l’escola, 
responsable de la coordinació i gestió global de les activitats i serveis que s’ofereixen, 
vetllant pel seu bon funcionament  i fent alhora de lligam entre escola, famílies i les 
empreses contractades. 

 Participació en la renovació i actualització del PAE, amb representants a la comissió 
mixta. 

 Contractació i coordinació de monitors i talleristes per les activitats pròpies. 

 Acompanyament dels infants. 

 Relació, comunicació i gestió del treball de les empreses/ entitats externes que 
realitzen activitats extraescolars. 

 Relació, gestió i comunicació relacionada amb les famílies. 

 
Empreses / entitats externes: (empreses especialitzades, col·laboració amb ampes d’altres 
escoles). 

 Realització d’algunes activitats extraescolars. 

 Compromís d’acceptació de les normes que estableix el PAE: 

o Establir quin són els compromisos entre la empresa i l’ampa un cop iniciada 
l’activitat 

o Presentar per escrit la proposta d’activitats extraescolars. 

o Elaborar informes semestrals sobre l’evolució de cada infant. 

o Comprometre’s en la participació i organització de, com a mínim, una jornada 
de portes obertes amb les famílies. 

Talleristes:  

 El tallerista – educador/a, serà la persona que dinamitzarà i dirigirà la franja horària 
que duri el taller. Aquesta persona estarà especialitzada en l’activitat que impartirà, 
tenint la preparació adequada pel correcte desenvolupament de l’activitat. 

Monitors: 

 Acompanyament dels infants 



 

 
c. Calendari de treball 
 
 

 
 
 
 

d. Revisions dels processos de treball 

 S’estableix un període de vigència del present PAE de 5 anys. Qualsevol proposta 
de modificació i/o ampliació en aquest període serà avaluat/ada per la comissió 
mixta i aprovat en Consell Escolar. 

 Anualment la Comissió Mixta (en funció dels resultats de les enquestes de 
seguiment i de les noves demandes....) revisarà les activitats per al següent curs 
acadèmic, que s’aprovaran seguint el procediment establert en el present PAE. 

 



 

5.  ORGANITZACIÓ 

 
a. Condicions i normativa d’inscripcions i quotes 

Per poder dur a terme una activitat el grup estarà format per un mínim i un màxim d’infants, 
en funció de l’activitat. 

Es regeix mitjançant el sistema de matrícula oberta, que implica que un cop iniciada  
l’activitat, es podran incorporar nous participants, sempre i quan la dinàmica del grup ho 
permeti i hi hagi places disponibles. Es consultarà al responsable de la realització de 
l’activitat en qüestió. 

Es fa necessari un mínim de continuïtat dels infants en les diverses activitats, per tal que es 
pugui dur a terme la programació. Per tant, per aquests motius i per qüestions 
d’organització,  tot i que les activitats extraescolars tenen una durada d’octubre a juny, en 
cas que es vulgui una baixa o canvi d’activitat, no es podrà fer fins a finals de trimestre.  

En el mes de juny no es podrà donar de baixa de cap activitat i la no assistència a l'activitat 
no eximeix el seu pagament.  

Les quotes estan prorratejades entre els 9 mesos. Per això tots els mesos es pagarà el 
mateix independentment dels dies hàbils de cada mes. 

El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària. El rebut es girarà a principi de 
mes. En cas que sigui retornat algun rebut, es cobraran les despeses bancàries d’aquest 
retorn, sempre i quan no hagi estat un error en la tramesa. 

 

b. Horaris i calendari d’activitats 

Les activitats i serveis extraescolars es desenvolupen fora de l’horari lectiu del centre i no 
s’han de considerar com una prolongació de la jornada escolar. Estan incloses dins de 
l'educació considerada no formal/ reglada i es poden dur a terme abans i després de les 
classes. 

Les activitats comencen al mes d’Octubre i finalitzen el mes de Juny, coincidint amb el final 
del període lectiu de l’Escola. 

Per tant, la franja horària serà la següent: 

 Activitats extraescolars: Tarda de 16.30 a 17.45 h., amb algunes activitats concretes es 
poden pactar horaris diferents. 

 Acollida i permanència: El servei d’acollida és al matí de 8 a 9h i la permanència és a la 
tarda de 16:30 a 17:45h. 

 Espai Lúdic: durant la jornada intensiva del professorat i no hi ha classe per la tarda. Els 
infants que no es queden a dinar sortiran  a les 13.00 h.  i els que es queden a dinar a 



les 15:00 h. L’espai lúdic  està  pensat per complimentar aquesta franja horària, de 
15.00 a 16.30 h 

 

c. Preus 

Es vetllarà perquè els preus s’ajustin el màxim possible, malgrat també s’ha de garantir la 
qualitat del servei i la rendibilitat pels agents implicats.  

Es preveu la possibilitat de becar famílies que no tenen la possibilitat d’accedir a les 
activitats extraescolars atenent-se als protocols establerts entre l’escola i l’ampa. 

 

d. Espais i material 

Es pactarà amb l’escola l’ús dels espais i/o materials necessaris pel desenvolupament de 
les activitats. 

Es vetllarà perquè es mantinguin les bones condicions dels espais i/o materials per tal que 
no interfereixi en el desenvolupament lectiu. 

 

e. Relació amb les famílies 

Es vetllarà per complir amb els compromisos establerts i explicats en diferents punts del 
PAE. 

En tot moment es garantirà la informació i comunicació amb les famílies en el que sigui 
requerit.  

 

f. Actuacions en cas d’accident i malaltia  

Seguint amb l’establert per l’escola, en el cas que un alumne/a es trobés malament o 
prengués mal, s’avisarà telefònicament a la família i se’ls reclamarà la seva presència per 
tal de que l’acompanyin en cas de precisar assistència mèdica o hospitalària. L’escola 
pública com a tal, no disposa d’assegurances mèdiques privades (no té atenció a través de 
mútues) sinó que aquesta es realitza a través de la targeta sanitària de la seguretat social 
que tingueu la família. Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 061. Convé doncs, que 
totes les famílies tinguin actualitzats els telèfons de la feina i de familiars propers per tal que 
sigui possible localitzar-les sempre (extret del protocol escolar) 

Medicaments: Com a norma general no s’administrarà cap tipus de medicament dins 
l’horari escolar, ni en l’horari d’acollida, ni de menjador, ni en el de les activitats 
extraescolars (per acord del Consell d’Escola tal i com es precisa en les Instruccions d’inici 
de curs del Departament d’Educació). En aquells casos que sigui estrictament necessari, 
caldrà aportar la recepta mèdica signada pel metge, on hi consti l’horari d’administració, la 



dosi i la durada del tractament. Igualment caldrà que signar una autorització per a procedir a 
la seva administració. Només en aquest cas, els medicaments s’hauran de lliurar a la 
secretaria, indicant clarament el nom i el curs de l’alumne. 

Assegurances: Totes les activitats extraescolars estan cobertes per una assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents. 

Cada empresa/entitat responsable de una activitat extraescolar han de tenir la corresponent 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. 

A més a més L’ampa té una assegurança de responsabilitat civil i a tercers. 

 
g. Gestió de conflictes 

Si algun dels participants mostra desinterès i la seva actitud distorsiona el desenvolupament 
normal de l’activitat o es produeixin alteracions de la convivència entre alumnes que no 
permetin un correcte desenvolupament de l’activitat: 

1. Es parlarà i raonarà amb l’alumne 

2. Si el problema persisteix es comunicarà i es parlarà amb la família i, conjuntament, 
es prendran les mesures necessàries 

3. En cas de reincidències o faltes greus es pot arribar a valorar la continuïtat o no de 
l’alumne en qüestió.  

h. Puntualitat 

Si alguna família ve a buscar tard el seu fill de forma reiterada. 

1. Es parlarà amb la família  i raonarà amb l’alumne 

2. Si el problema persisteix es pot valorar la possibilitat de cobrar un sobrecàrrec que 
cobreixi el sobrecost en monitoratge 


