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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

2018-19 

 

Amb aquest document us fem arribar la proposta de les activitats extraescolars 2018-19. En 

aquest llibret trobareu la informació bàsica (descripció, programa i procés d’inscripcions) de 

les activitats a desenvolupar. 

Un any més hem fet un gran esforç per continuar gestionant nosaltres mateixos les activitats. 

Tota aquesta gestió es tradueix en la possibilitat d’oferir moltes activitats a uns preus molt 

baixos. De la mateixa manera que l’any passat, aquest any l’AMPA es farà càrrec de l' import 

de l'assegurança. 

Com podreu veure en aquest document, aquest any tenim canvis a l’oferta. A l’etapa d' infantil 

hem afegit una activitat per cada dia, el Racó de la Tarda, pensada com a una barreja de jocs, 

manualitats i arts. En l’etapa de primària aquest any tenim canvi a l'horari de piscina i afegim 

una activitat que esperem que tingui molt bona acollida: Noves Tecnologies, aquí els nostres 

nens i nenes podran experimentar amb drons, robots, impressió 3D i aprendre programació 

Com sempre per qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar al mail de l’AMPA: 

ampatarradellas@gmail.com o visitar-nos en horari d’atenció a les famílies. 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMARIA 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PARES 

Continuem treballant en l’oferta d’activitats per a pares, entre les que volem oferir 

Taekwondo, Zumba, Scrapbooking i Teatre que funcionaran de la mateixa manera que les 

activitats dels nostres fills, un hora a la setmana en horari entre les 18:00 i les 20:00 a convenir 

un cop format el grup. En breu tindrem més informació, així com el preus. 

També estem treballant per oferir mini-activitats. Tallers de 1 a 5 dies sobre temàtiques 

variades, com ja hem fet el taller de Lettering. 
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BALLS (infantil) 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de P3 fins a P5 

Horari: Dimecres i Divendres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Sala de psicomotricitat 

Descripció: Activitat que fomenta la coordinació, flexibilitat, l’esforç… a la vegada 

que fa sentir als infants formar part d’un col·lectiu. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  9€/mes  per 1 dia  -  16€/mes per 2 dies 

ANGLÈS 
Proveïdor: Kith 

A qui va dirigit: de P3 fins a 6è 

Horari: de Dilluns a Dijous en horari de migdia i de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Aules 

Descripció: Reforç d’anglés per a totes les edats. 

 

Inscripcions: Kith 

Preu:  40.95€ mes per 2 dies 
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BÀSQUET 
Proveïdor: CBPrat 

A qui va dirigit: de 1r fins a 6è 

Horari: Dimarts i Dijous de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Pati 

Descripció: Formem equips de bàsquet i participem a la lliga escolar. La 

participación dels partits no es obligatòria. Caldrà que surti un delegat entre els 

pares per coordinar la comunicació amb el CB Prat i amb l’Ajuntament. En cas de no 

sortir el delegat no es podrá participar de la lliga escolar. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  11 €/mes 1 dia – 19 €/mes 2 dies 

BALLS (primària) 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de 1r fins a 4t 

Horari: Dimarts de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Gimnàs 

Descripció: Activitat que fomenta la coordinació, flexibilitat, l’esforç… a la vegada 

que fa sentir als infants formar part d’un col·lectiu. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  9€/mes  
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ESCACS 
Proveïdor: Escacimat 

A qui va dirigit: de 1r fins a 6è 

Horari: Divendres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Aules 

Descripció: Jugar a escacs té molt beneficis educatius per a la canalla perquè 

permet desenvolupar l’atenció i la concentració, augmenta la percepció, 

discriminació, anàlisi-síntesi i orientació espai-temporal. A més, es molt divertit, que 

més podem demanar? 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  13 €/mes 

FUTBOL 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de 1r fins a 6è 

Horari: Dilluns i Dimecres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Pati 

Descripció: Formem equips de futbol i participem a la lliga escolar. La participación 

dels partits no es obligatòria. Caldrà que surti un delegat entre els pares per 

coordinar la comunicació amb l’Ajuntament i gestionar l’estampació i compra de 

samarretes. En cas de no sortir el delegat no es podrá participar de la lliga escolar. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  11 €/mes 1 dia – 19 €/mes 2 dies  
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EL RACÓ DE LA TARDA 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de P3 fins a P5 

Horari: Tots els dies de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Sala de psicomotricitat 

Descripció: Estem en un temps que les tablets i els jocs dirigits monopolitzen 

l’esbarjo dels nostres fills i filles. Amb aquesta activitat recordarem els jocs d’abans 

i passarem una bona estona jugant, així com farem manualitats o petites obres 

de teatre 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  9 €/mes un dia  

GRAFFITI 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de 3r a 6è 

Horari: Dimecres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Aula 

Descripció: No es tracta de pintar les parets de l’escola, graffiti es una activitat 

artística actualitzada als temps que viuen els infants. Es proposa una activitat 

basada en la creativitat, el disseny i l’experimentació en el món del graffiti i el 

dibuix en general 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  15 €/mes  
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HIP HOP 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de 3r fins a 6è 

Horari: Divendres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Gimnàs 

Descripció: El Hip Hop es un moviment artístic que va néixer a principis de la 

década dels 1970 entre les comunitats afroamericanes i hispanoparlants del barri 

sud del Bronx. Vine a ballar amb nosaltres seguint aquest corrent. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  9 €/mes 1 dia  

NOVES TECNOLOGIES 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de 1r fins a 6è 

Horari: Dilluns de 16:30 a 18:00 (1r a 3r), Dijous de 16:30 a 18:00 (4t a 6e) 

Ubicació: Aula 

Descripció: Activitat extraescolar innovadora que desenvolupa les habilitats i 

competències del segle XXI i promou l’interès per la ciencia i la tecnologia. 

Manipularem drones, impressores 3d i robots. També aprendrem a programar. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  27 €/mes 1 dia  
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PATINATGE 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de P4 fins a 4t 

Horari: Dilluns, Dimarts (infantil) i Divendres de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Porxo 

Descripció: Vols apendre a patinar sobre patins en línea. Porta els teus patins i 

aprendràs jugant amb altres nenes i nens. L’aranya, El treucues,… ja veuràs que 

divertit. En el grup dels petits cal ajudar als nens a possar-se el patins, si no hi ha 

pares voluntaris l’activitat pot començar una mica més tard. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  9 €/mes 1 dia – 16€/mes 2 dies (primària) 

PISCINA 
Proveïdor: Ajuntament del Prat de Llobregat 

A qui va dirigit: de P3 fins a 6è 

Horari:  Dijous de 16:45 a 18:00 (infantil), Divendres de 18:15 a 19:30 

Ubicació: CEM Estruch 

Descripció: Curset de natació. Cal portar tovallola, gorro i calçat de piscina. Nomès 

es podran donar de baixa d'aquesta activitat durant el primer trimestre. La resta de 

trimestres les baixes hauran de ser justificades per problemes mèdics. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  10 €/mes 
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TAEKWONDO 
Proveïdor: Pere Tarres 

A qui va dirigit: de P4 fins a 6è 

Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous (infantil) de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Gimnàs 

Descripció: Concentració, flexibilitat, disciplina… son algunes de les habilitats que 

potencia el taekwondo, a més de ser molt divertit. Cal portar dobok (el monitor pot 

facilitar la compra). En el grup de infantil caldrà que alguns pares ajudin a possar i 

treure els doboks, si no l’activitat pot començar una mica més tard. 

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  14 €/mes 1 dia – 26€/mes 2 dies (primària) 

TEATRE 
Proveïdor: Grup de teatre Kaddish 

A qui va dirigit: de 1r a 6è  

Horari: Dimarts de 16:30 a 17:30 

Ubicació: Sala psicomotricitat 

Descripció: Viatjarem amb la imaginació interpretant diferents personatges. El 

teatre es una forma excepcional de entrenar-nos per perdre la vergonya i socialitzar 

amb més facilitat.  

 

Inscripcions: AMPA 

Preu:  15 €/mes 1 dia  
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PROCES D’INSCRIPCIÓ 

 
 Enviament informació i inici inscripcions ON-LINE (fer la inscripció  

             on-line implica l’acceptació de les normes que figuren en aquest  

 document) 

 

   
 Inici del curs 2018-19 

 

 

 

 

Tothom que no tingui accés a Internet podrà passar per l’AMPA en 

horari d’atenció a famílies per recollir fulla de inscripcions a partir 

d’aquest dia 

 

Final inscripcions 

 

 

 

 

 

Llistats provisionals, sorteigs (si són necessaris) i llistats definitius 

 

 

 

 

 

 

Inici extraescolars. 

 

 

 

20 

juny 

12 

sept 

17 

sept 

24 

sept 

24-28 

sept 

1 

oct 
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FUNCIONAMENT GENERAL DE LES ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

L’AMPA és l’encarregada de la gestió de les activit ats 
extraescolars. Aquest document recull les normes qu e 
regulen el funcionament de les activitats extraesco lars 
organitzades per l’Associació de Mares i Pares de l ’Escola 
Josep Tarradellas. Aquestes normes són d’obligat co mpliment 
per totes les famílies que hi participin. Les activ itats 
extraescolars són activitats de caràcter lúdic i fo rmatiu 
que pretenen cobrir un espai d’oci necessari dins d el 
procés d’aprenentatge dels infants. Es desenvolupen  fora de 
l’horari lectiu.  

L’AMPA Escola Josep Tarradellas continua fomentant i 
potenciant la pràctica d’activitat física i cultura l entre 
els infants, com a elements que complementen la sev a 
formació integral que ajuda al ple desenvolupament de la 
seva personalitat.  

  

A - Normes generals  

Per poder participar de les activitats extraescolar s és 
requisit indispensable ser soci de l’AMPA. Els infa nts en 
edat escolar que no pertanyin a l’escola hauran de ser 
socis de l’AMPA de la seva escola. Només en casos 
excepcionals s’estudiarà la possibilitat que ex-alu mnes 
fora de l’edat escolar puguin participar de les act ivitats 
atenent a la continuïtat en la seva formació.  

1.  El Programa d’activitats extraescolars serà 
confeccionat pels membres de l’AMPA i la Junta 
Directiva i presentat a les famílies en les primere s 
setmanes del curs escolar. 

2.  Els membres de l’AMPA i la Junta Directiva tindran la 
potestat de cloure d’una activitat a aquells nens o  
nenes que incompleixin reiteradament les normes de 
convivència.  

3.  Per gaudir dels avantatges de ser-ne socis serà 
imprescindible està al corrent del pagament de la 
quota anual i no tenir quotes pendents. En el cas d e 
tenir qualsevol pagament pendent s'haurà d'abonar p er 
poder formalitzar la nova inscripció. 

4.  En el cas d’aquelles famílies que incompleixin les 
obligacions de pagament, després de tres avisos per  
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carta, es produirà el cessament  o baixa inmediata de 
l’activitat. 

5.  La baixa anticipada de les activitats, a tots els 
efectes, es farà efectiva a partir del mes següent de 
comunicar-ho mitjançant el document específic de ba ixa 
de l’activitat. En el cas de piscina només es 
permetran baixes el primer trimestre. Després les 
baixes tindran que ser justificades per motius mèdi cs. 

6.  Els monitors de les activitats d’Educació Infantil 
recolliran als infants a les classes i els alumnes de 
Primària aniran a l’espai corresponent assignat a c ada 
activitat. 

7.  Tots els participants de les activitats extraescola rs 
tenen l’obligació de tenir una assegurança. El cost  
d’aquesta assegurança s’afegirà al primer rebut que  es 
generi.  

  

B – Inscripcions a les activitats.  

1.  El procés d’inscripció serà preferentment de forma on-
line. Fer la inscripció de forma on-line implica el  
reconeixement d'aquestes normes i obliga al seu 
compliment. De no poder fer la inscripció on-line, la 
primera setmana de curs es podrà fer de forma 
presencial amb les fulles d’inscripció que 
s’entregaran a l’AMPA amb totes les dades 
complimentades. Han d’estar signades per la mare, e l 
pare o el tutor legal.  

2.  La darrera setmana de setembre, es publicaran les 
llistes provisionals d’inscrits a les activitats. A  
partir de la publicació s’obrirà un període per 
resoldre les incidències que s’hagin generat. 

3.  En aquells casos que la demanda de l’activitat supe ri 
l’aforament d’aquesta es realitzarà un sorteig per 
determinat qui té accés a l’activitat. Els alumnes que 
ja feien l’activitat l’any anterior tindran 
preferència en la inscripció. En aquest sorteig tam bé 
es designarà l’ordre de la llista d’espera resultan t.  

4.  Les activitats extraescolars començaran habitualmen t 
la primera setmana d’Octubre. Qualsevol canvi d’age nda 
serà publicat pels canals habituals. 

5.  L’abonament de la quota de les activitats 
extraescolars es farà trimestralment durant la prim era 
quinzena del trimestre. El primer trimestre 
s’enrederirà la domiciliació per tal de poder 
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gestionar les modificacions per no adaptació i/canv i 
de l’infant a l’activitat. 

6.  Un cop domiciliat el trimestre no es retornarà cap 
import.  

7.  En cas de devolució del rebut caldrà pagar l’import  en 
metàl·lic sumant al total el cost provocat per la 
gestió bancària de la devolució. 

8.  Es podrà fer una alta en mig d’un trimestre sempre que 
hi hagi disponibilitat de places però a partir del 
tercer trimestre no s’acceptaran més altes noves 
independentment de l’existència de llista d’espera.  
Aquestes altes pagaran la part proporcional en 
metal.lic, sempre tenint en compte el mes com a uni tat 
mínima. 

  

C - Normes específiques  

1.  L’aforament mínim per poder dur a terme una activit at 
és de 10 inscrits. 

2.  L’assistència no és obligada, tot i que es recomana  no 
faltar reiteradament. La reiteració en l’absentisme  no 
justificat a una activitat amb llista d’espera pot 
provocar el cessament  de l’activitat. Els monitors  de 
les activitats notificaran les absències a l’AMPA. 

3.  Els monitors de les activitats tracten amb el màxim  
respecte i interès als nostres infants. Preguem el 
mateix respecte per ells. Els tutors tenen una llis ta 
amb les activitats que fa cada infant.  

4.  En el moment d’entrada a les activitats extraescola rs, 
els monitors recolliran als alumnes més petits a le s 
seves aules. Els més grans han d’anar sols al punt de 
trobada. 

5.  Els pares entraran al pati de l’escola i se situara n 
als punts de recollida establerts per tal de recoll ir 
els infants. Els monitors portaran als infants fins  al 
punt de recollida. 

6.  No es permetrà la sortida de cap alumne sol abans d e 
l’hora de sortida establerta.  

7.  Es permet i es recomana l’entrada de pares per ajud ar 
a vestir als més petits en les activitats que cal u n 
canvi de roba.  
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8.  En algunes activitats on hi ha competicions esporti ves 
poden ser necessàries la col·laboració d’alguns par es 
i/o mares. 

  


