


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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCIONS 
Dates inscripcions: fins el 31 de juliol. 

Al setembre hi haurà repesca 
 

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. 
 

Per inscriure’s a una activitat extraescolar, cal estar al corrent de pagament de qualsevol rebut de l’AFA. 
 
Podeu consultar el projecte sencer  a https://ampapauca.wordpress.com/comissions/extraescolar 
 



Recomanacions per a les activitats 
extraescolars, departament de SALUT 

 
  

A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i 
grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup de participants 

sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat. 

• Activitats esportives (iniciació esportiva, patinatge, escacs, ioga): 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
Neteja i desinfecció del material 
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot l’entrenament 
• Esports amb pilotes ( futbol i bàsquet): 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si és el cas. 
Cal netejar i desinfectar les pilotes després de cada entrenament. 
Es prioritzaran els entrenaments a l’aire lliure. 
En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tot 
l’entrenament. 
• Natació: 
A la piscina, cal garantir que cada infant o disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeixi al centre.  
L’aigua de les piscines es tractarà segons la normativa vigent. 
Quan sigui possible, es prioritzarà l’entrenament en piscines exteriors. 
Caldrà garantir la ventilació de l’espai.  
Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a 
les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat. 
• Arts plàstiques ( arts plàstiques i poti poti) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.  
Caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les finestres obertes durant tota l’activitat. 
Es recomana que el material sigui d’ús individual quan sigui possible. 
Caldrà netejar i desinfectar el material que sigui d’ús compartit quan hi hagi canvi de grup 



Recomanacions per a les activitats 
extraescolars: SALUT 

 
  

• Música: 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 
Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia. 
Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 
Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral...) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de 
l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada (≥ 1,5 hores). 
• Teatre  ( teatre musical ) 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
Dins de l’aula d’assaig, mantenir la distància d’1,5 metres (es poden posar marques a terra). 
Garantir la ventilació dels espais. 
• Escacs: 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta. 
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 
hores 
• Robòtica: 
Cal garantir que cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 m². 
Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat. 
Dins de l’aula, mantenir la distància mínima d’1 metre. Si no és possible, cal utilitzar mascareta. 
Caldrà desinfectar les superfícies de les taules després de cada grup. 
Per desinfectar el material es pot utilitzar alcohol de 70º.Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de laclasse 
i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores) 



ARTS PLÀSTIQUES i POTI POTI 

 
  

OBJECTIUS EDUCATIUS: 
  
Desenvolupament de la creativitat i l’habilitat manual. 
Potenciació de la imaginació. 
Aprenentatge i experimentació del treball amb diferents materials i textures: 
. Dibuix 
. Pintura 
. Collage (retallar i enganxar) 
. Modelatge - Ceràmica 
. Material de reciclatge 
Enriquiment amb les pròpies experiències i les dels companys. 
 
METODOLOGIA DE TREBALL: 
  
• Utilització en cada activitat de les eines i materials  adients 
• Utilització de tots aquells materials a l’abast, susceptibles de transformació: creació de diferents 

estructures. 
• Utilització de la pintura  com a tècnica fonamental d’expressió a través del color. 
• Utilització del modelat per a expressar les formes en volum. 
• Observació d’imatges, obres d’art, fotografies... 
• Descobrim el fang i aprenem a treballar-lo  
• Diferents mètodes: plaques, xurros i modelar. 
• Coneixem les eines i aprenem per a que serveixen cadascuna d’elles.  
• Aprenem a pintar amb el pinzell i a jugar amb els colors. 
 



ARTS PLÀSTIQUES i POTI POTI 

 
  

MATERIAL NECESSARI: 
Inclòs a l’activitat. 
  
TALLERISTA: 
 BERNAT ORGANISTA: Grau en Belles Arts per la Universitat central de Barcelona. Pràctica artistíca basat en Educació. 

Cursant màster en professorat de dibuix Monitor de lleure infantil i juvenil 
 GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 8-12, per tallerista. 
  
EDATS: 
Poti – poti: Educació Infantil 
Arts Plàstiques: Primària 
  
HORARI:  
Dimarts de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
25,50 € mensuals d’octubre a juny, quota prorratejada. 



KIDDYMUSICS:  Estimulació i Sensibilització  
Musical 

 
  

Tots els nens i nenes tenen el dret a desenvolupar el seu potencial creatiu des de ben petits. No podem 
oblidar la influència de la música en el desenvolupament natural dels infants. La música en general 
facilita l’equilibri tant a nivell corporal, afectiu com social. Amb la formació musical influïm directament 
en la lecto-escriptura, el ritme, la capacitat de comunicació, la coordinació del pensament lògic i 
matemàtic i la memòria. Amb les nostres activitats es Potencia el treball en grup, que permetrà crear i 
relacionar-se més lliurement, treballant l’oïda, la vista, expressant emocions, sensacions i estats d’ànim. 
Per tot això la nostra tasca com a pedagogs de la música té el màxim sentit d’existir. 
  
 METODOLOGIA DE TREBALL  
P3: 
Dirigit a nens/es de 3 a 4 anys. Amb el material escollit amb rigor pedagògic i amb continguts 
enriquidors adequats a cada edat, aprenen a reconèixer instruments i escenifiquen contes 
musicals. També milloren el llenguatge mitjançant les cançons, juguen amb l’audició activa, 
discriminen les qualitats del so, porten el ritme amb la percussió menor i exploren la seva 
creativitat musical. 
P4: 
Es continua amb la consolidació dels continguts treballats a P3 incrementant la dificultat dels 
continguts. Es treballa amb els instruments de placa (Orff) per tocar i crear petites peces 
musicals amb acompanyament de percussió menor. 
P5: 
En l’etapa que va dels 5 a 6 anys es combina la consolidació dels continguts ja treballats  
a P4 i s’afegeix la roda d’instrument. Consisteix en provar els instruments de les diferents  
famílies en les mides adequades a les edats per sentir més directament la seva pràctica 
 i tècnica. 
 



KIDDYMUSICS:  Estimulació i Sensibilització  
Musical 

 
PROFESSOR: 
Els professors que imparteixen les classes són membres de l'Equip  de KiddysMusics 
  
GRUP: 
El nombre mínim del grup serà de 6 infants i un màxim de 10 . 
  
EDATS:  
Educació infantil, 1r., 2n. i 3r. 
  
HORARI:  
EI-3  : Dilluns de 16.30 a 17.45 h. 
EI-4 i EI-5: Dimecres  de 16.30 a 17.45 h. 
1r.,2n. i 3r.: Dimecres  de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
EI-3, EI-4 i EI-5: 38 € mensuals  prorratejats d’octubre a juny. 
1r. , 2n. i 3r. : 42 € mensuals  prorratejats d’octubre a juny, sense roda d'instruments. 
1r. , 2n. i 3r. : 49 € mensuals  prorratejats d’octubre a juny, amb roda d'instruments. 
 
  

  
1r. , 2n. , 3r. 
Patrons rítmics- Tonals- Moviment - Ritme i Pulsació- Audició Activa - Qualitats del so - Percussió menor + 
Roda d'instruments ( 1 cop al mes) , caldrà  anar a fer-la a la seu de KiddyMusics 



TEATRE MUSICAL 

 
El teatre musical és una activitat on desenvolupar el reconeixement de les emocions i sentiments i com utilitzar-
los, millorar la convivència i el treball en equip, la capacitat d'atenció, de ser constants i de memòria, la 
paciència, el ritme, saber escoltar el propi cos...on aprendre transversalment. 
És un espai on augmentar l'autoestima i la seguretat en un mateix, on estimular la creativitat, la imaginació i 
l'espontaneïtat, millorar la sociabilitat i la comunicació...i és un espai on passar-ho molt bé! 

 
METODOLOGIA DE TREBALL:  
 
Mitjançant el joc teatral treballarem tots aquests aspectes i objectius, sempre escoltant i respectant el ritme de 
cada infant i del grup. Tothom hi té cabuda i tothom hi troba el seu lloc. A partir del segon trimestre combinarem 
el joc amb la preparació d'una obra de teatre (breu en el cas dels petits, i cada cop més elaborada). L'obra es 
decideix en funció del moment del grup i dels seus integrants, i segons la demanda i necessitats dels infants, 
posant així nom i en pràctica a l'escenari a tot el que hem après a través del joc, i perquè ells  puguin compartir-
ho. 
 
Les tècniques teatrals aplicades es tradueixen en: 
 
Empatia , Comunicació,  Escolta,  Esperit crític, Treball en grup,  Consciència d'un mateix i de l'altre, 
Autoconeixement emocional, Rigor .... 
 
 
  



TEATRE MUSICAL 

 
 
  

MATERIAL NECESSARI:  
  
Roba i calçat còmode. 
  
TALLERISTA:  
Forma part de l’equip professional de l’entitat Amb Classe 
 
GRUP: 
El nombre mínim  d’infants  serà de 6 per grup serà de 12 nens./es  
 
EDATS: 
EI-4 i EI-5  Cicle Inicial, Mitjà i Superior. 
  
HORARI:  
 
EI-4 i EI-5 dilluns de 16.30 a 17.45 h. 
1r. , 2n. i 3r., dilluns de 16.30 h a 17.45 h. 
4t., 5è., i 6è, dijous de  16.30 h. a 17.45 h. 
 
PREU: 
26,50 € mensuals prorratejats  d’octubre a juny. 



INICIACIÓ ESPORTIVA 

 
 
  

OBJECTIUS EDUCATIUS: 
  
Coordinació dinàmica i equilibri. 
Coneixement del propi cos i les pròpies limitacions. 
Aprenentatge del treball en equip: foment del respecte, la solidaritat i el companyerisme. 
Assoliment de la confiança i seguretat en un mateix. 
Descobriment de l’esport mitjançant el joc. 

METODOLOGIA DE TREBALL: 
  
Control de la postura 
Treball de l’equilibri, l’agilitat, la memòria, la lateralitat i els reflexos. 
Jocs de creació, organitzats o espontanis. 
Exercicis d’escalfament i estiraments, abans de començar cada sessió, i relaxació després de cada 
sessió. 
Iniciació als diferents esports:  mitjançant diferents jocs, circuits i material esportiu, els infants 
comencen a iniciar-se en l’esport. No cal saber, de moment, quines són les reglamentacions, ni les 
tàctiques a seguir en cada esport, cal saber bellugar-se, tenir equilibri, córrer endavant i endarrere, 
lateralment... en definitiva, treballar les aptituds motrius bàsiques. 
 
MATERIAL NECESSARI: 
Roba còmoda. 
 



INICIACIÓ ESPORTIVA 

 
 
  

MONITORS ESPORTIUS: 
 ONA CONTRERAS 
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl des de 2017. Grau superior d’integració social, 
Entrenadora de bàsquet,  s’ha format a l’escola de bàsquet dels Lluïsos de Gràcia. Directora de lleure 
infantil i juvenil. 
 BERTA ARAGON  
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl des de 2017. Grau superior d’animació d’activitats 
fisicoesportives, Socorrista aquàtica, quiromassatgista, diplomatura en massatge esportiu. Monitora de 
lleure infantil i juvenil. 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 10 –12, per  tècnic/a. 
  
EDATS: 
Educació Infantil 
  
HORARI:  
EI-3: dimecres  de 16.30 a 17.45 h. 
EI-4 i EI-5 : dimecres  de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
23,50  € mensuals  prorratejats  d’octubre a juny 
 



FUTBOL SALA 

METODOLOGIA DE TREBALL: 
Escalfament per posar a to la musculatura, articulacions... en definitiva el cos 
Preparació tècnica i tàctica 
Aprenentatge de les normes bàsiques 
Aprendre a fintar, esquivar al contrari... 
Fer un partidet al final de cada entrenament. 
Possibilitat  que entre el segon i tercer trimestre de curs, fer algun partit amb d’altres escoles, prioritàriament del 
barri. 
  
 
 
  

OBJECTIUS EDUCATIUS: 
Aconseguir un domini corporal harmònic i una millora de la condició física.  
Conèixer el propi cos i les possibilitats de moviment que té.  
Valorar i gaudir de l'activitat, buscant el benestar físic i mental i practicar una bàsica higiene personal.  
Conèixer el futbol de forma pràctica, identificant i utilitzant les habilitats i destreses d'aquest esport.  
Aconseguir un bon nivell de cooperació i organització col·lectiva entre els nens i nenes de l'equip, i de 
l'equip contrari.  
Aprendre a compartir, col·laborar i treballar feina en equip 
Jugar algun partit de futbol amb equips d’altres escoles entre el segon i tercer trimestre de curs. 
 



FUTBOL SALA 

MATERIAL NECESSARI: 
Roba còmoda. 
  
MONITOR ESPORTIU: 
 RENATO DA SILVA 
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl des de 2016,  monitor de casals esportius, ha estat entrenador 
del  Club Esportiu Europa. 
 JORDI ALEU   
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl des de 2017,  Grau superior en animació i activitats fisiques i 
esportives. Ha estat entrenador del  Futbol Club Martinenc i monitor de diferents casals esportiu. 
 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 10 - 12 per tècnic. 
  
EDAT: 
Cicle Inicial, Mitjà i Superior 
  
HORARI:  
1r. , 2n. i 3r.  dimarts de  16.30 a 17.45 h. 
4t, 5è. i 6è. dilluns de 16.30 a 17,45 h. 
 
PREU: 
23,50 €  mensuals prorratejats  d’octubre a juny  

       Les famílies  de 1r. a 6è. podran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona. 



BÀSQUET 

Entenem l'activitat de Bàsquet com la iniciació dels nens i nenes al món de la cistella mitjançant el joc. Per 
aquesta raó, el principal objectiu és que  gaudeixin jugant a bàsquet i que aprenguin els fonaments tècnics per a 
la pràctica d’aquest esport. 
Partim del principi de desenvolupament integral de l'individu, tot considerant la formació de l’esportista, però 
també la de la persona, atenent a les seves característiques individuals.  

OBJECTIUS: 
- Afavorir el desenvolupament del sistema musculoesquelètic. 
- Augmentar la resistència dels nens. 
- Ajudar al desenvolupament de la concentració, velocitat, autocontrol, 
confiança o equilibri. 
- Treballar les habilitats motrius bàsiques pròpies del bàsquet. 
- Aprendre a jugar amb equip i a socialitzar-se. 
- Desenvolupar la responsabilitat, el compromís i el compliment d'unes normes. 
- Desenvolupar la coordinació visual i manual. 
- Treballar el respecte tant als companys i rivals com l’educador. 

METODOLOGIA: 
Nosaltres ens decantem per una metodologia mixte, basada en el joc com a 
instrument bàsic per introduir els nens en el món del bàsquet.Ens referim a aquella 
metodologia que barreja la global (en la que el nen aprèn per si sól jugant) i la metodologia analítica ( en la 
que el nen està immers en un aprenentatge del joc totalment guiat). 



BÀSQUET 

MATERIAL NECESSARI: 
Roba còmoda. 
 
TÈCNICS ESPORTIUS: 
ARMAND ESCOLIES 
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl,   des de 2017 Entrenador de bàsquet s’ha format a l’escola de 
bàsquet dels Lluïsos de Gràcia 
ONA CONTRERAS 
Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl,   des de 2017 .Entrenadora de bàsquet,  s’ha format a l’escola de 
bàsquet dels Lluïsos de Gràcia. 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 10 - 12 per tècnic/ca. 
 
EDAT: 
Cicle Inicial, Mitjà i Superior 
  
HORARI:  
Dimecres de  16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
23,50 €  mensuals  prorratejats d’octubre a juny 

       Les famílies de 1r a 6è podran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona. 



PATINATGE 

 
 
  

OBJECTIUS EDUCATIUS: 
Aprendre i/o millorar la tècnica del patinatge. 
Conèixer les diferents possibilitats que ofereix la pràctica esportiva amb patins. 
Millorar el nivell de coordinació dinàmica general i especial a través de diferents moviments, 
desplaçaments, girs i utilització d’objectes. 
Millorar les diferents qualitats condicionals relacionades amb el patinatge a través d’activitats, jocs i 
formes jugades que es proposin. 
Acceptar les pròpies limitacions. 
Respectar els companys i acceptar les seves particularitats en qualsevol activitat. 
Valorar la importància del material i de les instal·lacions 

METODOLOGIA DE TREBALL: 
Habilitats i fonaments del patinatge. 
Jocs, formes jugades i jocs amb patins. 
Execució de diverses i variades formes de desplaçament: endavant, endarrere, de costat, amb un peu, 
en diferents sentits. 
Execució de tot tipus de girs en el 3 eixos de l’espai. 
Execució d’habilitats motrius que combinin desplaçaments, girs, frenades, salts. 
Reconeixement del joc com a objecte de diversió i respecte cap als altres. 
Organització i pràctica dels diferents tipus de jocs. 
Experimentació de noves possibilitat de moviments corporals, coneixement del propi cos. 
Coneixement de les normes bàsiques de seguretat necessàries en la realització de moviments. 
Coneixement i valoració de la necessitat i beneficis de la realització d’un escalfament i estiraments en 
una sessió d’activitat física. 
Valoració de les ajudes, respecte pel moviment dels altres. 
Coneixement i valoració de les possibilitats de moviment pròpies i d’altres. 
 



PATINATGE 

 
 
  

MATERIAL NECESSARI: 
Patins millor de quatre rodes ( no de línia) i proteccions 
  
MONITOR ESPORTIU: 
MARIONA ANDREU Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl, ha impartit cursos de patinatge 
artístic i  és tècnica des de fa cinc anys. 
Reforç : JÚLIA ESCANILLA Forma part de l’equip professional de Garbuix sccl, ha impartit cursos de 
patinatge artístic i  és tècnica des de fa cinc anys. Es va formar junt amb la Mariona 
 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 10 - 12 per tècnic/a. 
  
EDAT: 
EI-4 , EI-5, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Superior 
HORARI:  
EI-4 i EI-5 dijous  de  16.30 a 17.45 h. 
Primària: divendres de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
23 ,50 € mensuals prorratejats d’octubre a juny 
 

       Les famílies de 1r. a 6è podran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona. 



SKATE 

 
MONITOR ESPORTIU: 
Forma part de l’equip professional d’Ungravity 
 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 8  per tècnic/a.  
EDAT: 
1r., 2n.,3r., 4t.  5è. i 6è. 
HORARI:  
Dijous de  16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
 
29 € mensuals prorratejats d’octubre a juny 
 
  

  
L’ activitat d’skate  , un esport que actualment te una gran demanda per part dels nens i les nenes i 
que creiem que pot ser interessant per millorar l'equilibri, tècnica i creativitat mitjançant jocs i les 
primeres experiències amb obstacles especialment dissenyats per a ells i elles. 
  
  

       Les famílies de 1r a 6èpodran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona. 



NATACIÓ 

 
 
  

  
INSTAL·LACIÓ: 
 C.N.C. Club Natació Catalunya 
Ramiro de Maeztu s/n 
Barcelona 
  
TRANSPORT:  
Autocars Ribagorçana 
  
  
OBJECTIUS EDUCATIUS: 
  
Aprendre a nedar, dins d’un ambient agradable. 
Domini del medi, aprendre a sentir-se segur dins de l’aigua. 
Seguir la evolució natural de cada infant 
Familiarització amb el monitor/sa que els ha d’ajudar a assolir els objectius plantejats. 
  
  
  
 



NATACIÓ 

 
 
  

MONITOR: 
  
Els monitors acompanyants formen part de l’equip de monitors de  Garbuix, sccl. 
  
L’equip de monitors del curset de natació és del Club Natació Catalunya. 
   
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà el què marqui el CNC: 8-10 infants per monitor. 
   
EQUIPACIÓ 
banyador, sabatilles de piscina, gorra de bany , barnús o tovallola 
  
 EDAT: 
  
D’EI-4 fins  6è.  
   
HORARI:  
EI-4 i EI-5:   dimarts de 16.30 a 18. 30 /45 +/- h. 
2n. a 6è.: dimecres de  16.30 a  18.30/45 +/- 
PREU: 
50 €  mensuals d’octubre a juny  

       Les famílies de 1r a 6è podran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona. 



ESCACS 

 
 
  

OBJECTIUS EDUCATIUS: 
  
Treballar el desenvolupament mental de l’infant mitjançant el joc dels escacs 
Conèixer el moviment i normes de cadascuna de les peces de joc 
Conèixer les normes del joc 
Resoldre situacions d’estratègia plantejats durant el joc 
Respecte pel contrincant, tant en els temps d’espera del joc com en la derrota i la victòria 
 

METODOLOGIA DE TREBALL: 
  
Treballar a partir de situacions que cal resoldre, sempre en formes de joc reals. 
En totes les activitats els nens i nenes plantegen i resolen situacions al taulell buscant sempre noves 
estratègies. 
 

MATERIAL NECESSARI: 
Inclòs en l’activitat. 
  



ESCACS 

 
 
  

MESTRE: 
ALFRED ROSICH 
Mestre d’escacs ha format part de l’equip de mestres professionals de l’escola Miquel Illescas. Guanyador 
de diversos tornejos . 
   
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 4/6 parelles per tallerista. 
  
EDAT: 
  
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior 
  
HORARI:  
Tots els grups:  Dijous de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
23,50 € mensuals  prorratejats  d'octubre a juny 
  

       Les famílies podran optar a sol·licitar l’ajut econòmic que  
promou el Programa de l’Esport Escolar de l’Ajuntament 
de Barcelona.  Pendent de confirmar 



IOGA 

 
 
  

El ioga és una forma divertida de desenvolupar importants habilitats i de coneixe’s a si mateix en un entorn 
positiu, no competitiu. 
L’atmosfera facilita el desenvolupament del nen i l’anima arelaxar-se i divertir-se, mentre desenvolupa 
força, equilibri,coordinació i flexibilitat; augmenta la seva consciènciacorporal, l’atenció, l’enfocament i 
l’autoconfiança. 

Les classes tenen equilibri entre espontaneïtat i estructura. Mitjançant històries, contes,   viatges 
imaginaris, cançons, jocs, postures de ioga, i molt més, els nens aprenen a escoltar-se a si mateixos i a 
expressar-se de forma creativa, a respectar-se, i a respectar i ajudar els altres. També es realitzen jocs 
per aprendre les respiracions bàsiques de ioga i alguns exercicis d’interiorització i relaxació. 

Activitat de Ioga a Infantil :  ho veiem com una activitat lúdica i de concentració dels nens i nenes. El 
Ioga és activitat física, però també és respiració, interiorització  i concentració que inclús en nens petits 
es pot treballar i els pot ajudar molt en la seva activitat a l’Escola i fora. 



IOGA 

 
 
 

MATERIAL NECESSARI: 
Matalasset.  
 
TALLERISTA: 
Forma part de l’equip de professionals de Sala Trigon Ioga 
   
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 6-10  per tallerista 
  
EDAT: 
 EI-3, EI-4, EI-5, 1r., 2n., 3r. i 4t. 
HORARI:  
 Dijous de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU: 
30,25 € mensuals prorratejats d'octubre a juny  
 

       Les famílies de 1r. a 6è.podran optar a sol·licitar l’ajut 
econòmic que  promou el Programa de l’Esport Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona.   



ROBÒTICA  

 
 
  

OBJECTIUS:  
  
Descobrir la programació. 
Treballar d’una manera divertida la  mecànica i l’electrònica 
Promoure el desenvolupament de la iniciativa, la creativitat, el treball en equip, l’esperit emprenedor i la 
curiositat per descobrir.  
  
METODOLOGIA DE TREBALL:  
Utilitzarem peces LEGO, amb les quals construïm des de màquines simples (engranatges, palanques, rodes 
i eixos, etc...) fins a petits robots amb formes diverses.  
Incorporació de mecanismes a aquestes construccions que, programats a través de l’ordinador, permeten 
fer girar eixos, fer desplaçar els robots per l’espai aconseguint que reaccionin a partir d’uns sensors, etc.  
  
MATERIAL NECESSARI:  
Inclòs en l’activitat. 
 
TALLERISTA:  
Forma part d’Aprentik. Monitors especialitzats en la matèria, fent servir les peces LEGO, els programes 
Scratch i Mindstorms i material didàctic de suport . 
 
  



ROBÒTICA  

 
 
  

GRUP:  
El nombre màxim d’infants per grup serà de 6-10 alumnes, per tècnic/a.  
  
EDATS:  
Cicle Inicial, Mitjà i Superior 
   
HORARI:  
1r. , 2n. i 3r dimecres de 16.30 a 18.00 h. 
4t. 5è. i 6è. dilluns de 16.30 a 18.00 h. 
 
PREU:  
Cicle Inicial :38 € mensuals  prorratejats d’octubre a juny. 
Cicle Mitja:  40 € mensuals prorratejats d’octubre a juny. 
Cicle Superior:45 € mensuals  prorratejats d’octubre a juny. 
 
 
 
  



ANGLÈS 

OBJECTIUS:   
 
Cicle inicial: Oferir als més petits l’oportunitat de prendre contacte amb l’idioma des dels primers anys, a 
través d’una immersió completa i en contextos significatius.  
Les cançons, rimes, danses, jocs, contes o teatre són estímuls perfectes perquè els nens puguin expressar-
se i alhora divertir-se en anglès. Les activitats que proposem tenen com a objectiu establir el primer 
contacte amb l’anglès, que sigui una experiència divertida i positiva que els motivi a seguir aprenent la 
llengua.  
• Cicle mitjà: En aquestes edats seguim gaudint de la mateixa gamma d’activitats d’experimentació 
diverses, i ara amb temes més amplis i diferents: expandim el seu  vocabulari i introduïm frases i 
expressions més complexes.. Els alumnes comencen a estar preparats per fer preguntes bàsiques i 
contestacions en anglès d’una manera més natural, i més sovint Els animem a que facin servir expressions 
habituals en anglès dins l’àmbit de la classe; a mesura que van creixent, progressa l’ús del vocabulari a 
l’aula. És a dir: si bé comencen unint termes senzills com “Glue, please”, continuen enriquint les seves 
expressions com “Can I have water, please?, What are we doing next?” Així, els alumnes no només 
entenen l’idioma i els conceptes, sino que també l’utilitzen a classe.  
 Introduïm l’abecedari cantant i jugant, utilitzem suports on hi ha la paraula i la imatge juntes per a fer els 
jocs, i comencen a associar la paraula amb la imatge i la grafia.  
• Cicle superior : Amb grups reduïts, els nens tenen més oportunitat de parlar i els professors poden 
donar-los una atenció més personalitzada. El nostre objectiu dels vuit als onze anys és conduir i recolzar 
l’alumne per aconseguir i mantenir el seu nivell d’expressió i comprensió oral a l’alçada del nivell 
d’expressió i comprensió escrita que aprèn a l’escola.  
Utilitzen els gustos i interessos d’aquesta edat per crear temàtiques de classe diferents cada trimestre.  
 



ANGLÈS 

METODOLOGIA: 
  
• Utilitzem estímuls visuals com objectes, fotos, dibuixos, flashcards, gests, joguines, etc., per 

identificar conceptes.  
• Demostrem la pronunciació i formació de paraules a través del modelling amb exemples.  
•  Reforcem la connexió entre els conceptes i les paraules parlades a través de la repetició.  
• Suscitem el vocabulari i les estructures de l’alumne fent-li preguntes i sempre utilitzant ajudes 

visuals i gestuals.  
• Creem estímuls i situacions en les quals l’alumne pugui utilitzar el llenguatge espontàniament.  
• Procurem que els alumnes estiguin constantment practicant, per a que puguin utilitzar, retenir i 

millorar el nivell.  
 
 CONTINGUTS: 
Estructura del curs: Hem creat una estructura pròpia formada per un seguit de temes reals com la 
família, la casa, el menjar, les tradicions (Sant Jordi, la Pasqua, etc.). Al final de cada unitat es fa un 
projecte temàtic.  
Tipologia d’activitats: Les activitats son de base comunicativa i tenen un caràcter dinàmic i motivador. 
Les complementem amb jocs de rol, experiments científics, cuina, manualitats, cinema, cançons, 
contes, històries, jocs de taula. Les activitats estan dissenyades per impulsar la comunicació oral entre 
els nens i amb els professors.  
Recursos: Al no centrar-nos en els llibres, la varietat de recursos és enorme: Flashcards, dibuixos, 
imatges, objectes reals, joguines, llibres, àudios, vídeos... estem constantment trobant nous recursos 
per motivar els alumnes.  

 
 



ANGLÈS 

MATERIAL NECESSARI: 
Inclòs en l’activitat. 
 
TALLERISTA: 
Forma part de Tea or Coffee, amb la llengua anglesa com a llengua materna. 
 
GRUP: 
El nombre màxim d’infants per grup serà de 6/10 per professor/a . 
 
EDATS:  
Cicle Inicial, Mitjà i Superior. 
  
HORARI:  
1r. i 2n., 3r. i 4t.: dilluns  de  16.30 a 17.45 h. 
5è. i 6è. : dimarts de 16.30 a 17.45 h. 
 
PREU:  
 
40 €  (*) mensuals prorratejats d’octubre a juny. 
(*) preu aproximat 
 



MATINERS ( acollida matí) 

ORGANITZACIÓ: 
Funcionament de dilluns a divendres. L’hora de començament pot variar, segons les necessitats familiars,  
respectant l’hora d’inici a les 8.00 h. 
 
MONITORS/ES: 
 NÚRIA ORTEU , forma part de l’equip de professionals de Garbuix SCCL des de. És monitora de lleure 

infantil i juvenil. 
 
  XAVI VALL forma part de l’equip de professionals de Garbuix SCCL des de.  És grau superior en 

Educació Infantil i monitor de lleure infantil i juvenil. 
 
 
PREUS: 
 

És un espai obert abans d’iniciar les classes, on el nen/a podrà gaudir d’un racó d’esbarjo amb 
diferents recursos (jocs de taula, joc simbòlic, contes, material plàstic..), i on podrà triar com emprar 
aquest temps.  D’altra banda, els nens/es que ho vulguin, podran esmorzar (l’hauran de dur de casa). 

 
 

  8:00 a 9:00 h. 8:30 a 9:00 h 

Mes de setembre 14,70 € 9,96 € 
Mesos d’octubre a juny 22,50 € 15,25 € 
Dia esporàdic 2,20 € 1,50 € 



LUDOTECA ( acollida tarda) 
És un espai obert les tardes, un cop finalitzades les classes, on l’infant podrà gaudir d’un espai d’esbarjo amb 
diferents recursos (jocs de taula, simbòlic, contes...).  
  
D’altra banda, els infants  podran berenar ( l’hauran de dur de casa).  
 
 HORARI: 
16.30 a 17.45 h. Aquest espai es pot utilitzar els dies de la setmana que les famílies creguin convenients, així 
com en casos puntuals, on caldrà avisar prèviament. 
  
FUNCIONAMENT: 
A la vegada els infants es poden recollir a qualsevol hora dins de la franja de 16.30 a 17.40 h. ( Sortida pel carrer 
Providència)  Si heu de venir més tard de les 17.40, haureu d’esperar a que obrim portes per Legalitat a les 17.45 
h. 
  
EDUCADORS/ES:    
 MONTSE BATALLER, forma part de l’equip 
de professionals de Garbuix sccl des de 1998. 
És monitora de lleure infantil i juvenil. 
 
 VÍSSIA FERNANDEZ, forma part de l’equip 
de professionals de Garbuix sccl des de 2012 
És directora de lleure infantil i juvenil. 
 

Preus 16.30 a 17.15 h. 16.30 a 17.45 .h 
Mes de setembre 
Mesos d’octubre a 
juny 

16,87 € 28,12 € 

Dia esporàdic 1,5 € 2,50 € 



HORARIS 
  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

EI-3 Música Poti-poti Iniciació Esportiva Ioga Ludoteca 
EI-4 Teatre Musical Poti-poti 

Natació 
Iniciació Esportiva 

Música 
Patinatge 

Ioga 
Ludoteca 

EI-5 Teatre Musical Poti-poti 
Natació 

Iniciació Esportiva 
Música 

Patinatge 
Ioga 

Ludoteca 

1r. Teatre Musical 
 

Anglès 

Arts plàstiques 
Futbol sala 

 

Música 
Robòtica 
Bàsquet 

Ioga 
Escacs 
Skate 

Patinatge 

2n. Teatre Musical 
Anglès 

Arts plàstiques 
Futbol sala 

Música 
Robòtica 
Bàsquet 
Natació 

 Ioga 
Escacs 
Skate 

Patinatge 

3r. Teatre Musical 
Anglès 

Arts plàstiques 
Futbol sala 

Robòtica 
Bàsquet 
Natació 

 Ioga 
Escacs 
Skate 

Patinatge 

4t. Teatre Musical 
Anglès 

 Arts plàstiques 
Futbol Sala 

Robòtica 
Bàsquet 
Natació 

Ioga 
Escacs 
Skate 

Patinatge 

5è.  
Futbol Sala 
Robòtica 

 
Arts plàstiques 

Anglès 
 

 
Bàsquet 
Natació 

 

Escacs 
Teatre Musical 

Skate 

Patinatge 

6è. Futbol Sala 
Robòtica 

Arts plàstiques 
Anglès 

Bàsquet 
Natació 

 

Escacs 
Teatre Musical 

Skate 

Patinatge 

TOTS ELS CURSOS  
Ludoteca ( Acollida tarda) 
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