
Activitats extraescolars 
 curs 2018-2019 

Organitzades per l’AMPA i aprovades pel Consell Escolar 

Farem racons de  jocs, de lectura, pintarem, esmorzarem... Es realitza a la biblioteca de l’escola.  
De 7:30 a 9:00 

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ  

Realitzarem activitats com jocs cooperatius, jocs dirigits, tallers de manualitats, berenarem... 

LUDIESPAI 

Treballarem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat, l’estimulació a través del 
pinzell, del llapis, dels colors... Tot creant petites obres d’art. Si t’agrada ser un pintor/a, apuntat!!!  

DIBUIX I PINTURA 

T’agrada cuinar? Doncs apuntat a fer cuina sense foc. Cuinarem, tastarem tot tipus d’aliments i 
treballarem els hàbits de la higiene, la creativitat i el menjar saludable... 

CUINA SENSE FOC 

Si t’agraden els contes, vine a escoltar-los, crear-los i afer un munt d’activitats relacionades amb ells. 
Treballarem la imaginació, la creativitat i hàbits com saber escoltar, motricitat fina... 

TREBALLEM EL TEU CONTE 

Vine a practicar el teu anglès mitjançant activitats com teatre, role-plays, cançons, jocs.  Perquè és 
usant-la en situacions quotidianes quan més se n’aprèn.  
“You don’t play music without the instrument, you don’t speak a language without using it” 
Aquest curs hem realitzat un canvi  i serà Naïfar qui s’encarregarà de l’activitat. 

ACTIVE ENGLISH MIGDIA P4 I P5/TARDA 

Activitats Naïfar 

Per què a alguns nens els hi costa tant cordar-se la bata, agafar bé el llapis, fer bona lletra o 
simplement girar una baldufa? 
VINE AL TRACEM I T’AJUDAREM!!! 

TRACEM  

INFANTIL 

P4-P5 P3 

P4-P5 P3 

P4-P5 P3 

P4-P5 P3 

P4-P5 P3 

P4-P5 P3 

P4-P5 

NOVETAT 



Vols  fer esport i aprendre la tècnica de diferents esports? Aquest és el teu lloc 
Farem iniciació a l’atletisme (primer trimestre),esports individuals (segon trimestre) i iniciació als  
esports d’equip com bàsquet, handbol, hoquei i futbol (tercer trimestre) 

INICIACIÓ ESPORTIVA 

Vine a tocar el timbal i participa a fer grans Batucades 

PERCUSSIÓ/TIMBALERS  

Activitat on treballem el ritme, la coordinació i el muntatge de petites coreografies en grup. 
Es treballa el ball des de la vessant lúdica. Monitora especialitzada en els més petits. 

BALLS MODERNS  

Vols practicar un esport col·lectiu en sortir de l’escola? … El futbol sala t’espera! Tan sols cal que 
portis ganes d’aprendre i de passar-ho bé!  
Iniciació a l’esport del futbol sala amb monitors del Club At. Català F.S. de Vilassar de Dalt.  
A la pista exterior de l’escola. 

  ESCOLA FUTBOL SALA  ATLÈTIC CATALÀ 

Activitats Secció esportiva 

Els nens/es que realitzin activitats extraescolars seran recollits a les classes a les 16:30h pels monitors/es 
i els portaran allà on es realitzi l’activitat: a l’edifici de Can Pons, a l’escola i a la pista de Primària. 
Els pares/mares han de recollir els alumnes al lloc de l’activitat a les 18h:  Surten per la porta del darrera 
de l’escola Percussió/Timbalers i Iniciació a l’esport a les 18h, i els de futbol a les 17:45h. 
 
Tots els pares i mares dels alumnes que s’han de desplaçar han signat una autorització per tal que les 
monitores acompanyin als seus fills en el desplaçament i puguin prendre les mesures que creguin 
oportunes en cas de necessitat. 
 

Dades d’interès 

P4-P5 

P4-P5 

P4-P5 P3 

P4-P5 

BALLS MODERNS  Treballarem la flexibilitat, la concentració i la relaxació. 

IOGA P5 

Aquest  curs oferirem un seguit d’activitats curtes  que duraran de 4 a 5 sessions.  

ACTIVITATS CURTES P4-P5 P3 NOVETAT 

NOVETAT 



Calendari resum d’activitats 

Els nostres col·laboradors: 
                         L’empresa  NAÏFAR i la SECCIÓ ESPORTIVA ESCOLAR són les que les  que porten a terme. 
 
 

 
Naifar Sccl, és una cooperativa de mestres que neix  l’any 1999 per tal de donar suport 
educatiu a l’escola a través de les activitats extraescolars.  
És per aquest motiu que l’objectiu principal de Naifar Sccl és educar a través de les 
diferents activitats que es realitzen a l’escola fora de l’horari lectiu, intentant adaptar els 
seus objectius als de la mateixa escola. 
 
Coordinadora d’extraescolars (Naïfar):    Sira Cuní  
  

El Club Atlètic Català F.S. disposa de tot el material adequat per a la pràctica 
del futbol sala, així com monitors titulats requerits que garanteixen un òptim 
desenvolupament de la iniciació a aquest esport. Per la seva banda, l’escola 
Francesc Macià adquireix el compromís de cedir les seves instal·lacions per 
desenvolupar aquesta activitat extraescolar, adreçada als nens i nenes. 



La matrícula a les activitats de Naïfar són 8 euros anuals per nen/a (sense considerar 
quantes  activitats fan). La quota mensual: 
 

Inscripcions i Tarifes 

Tothom que hi estigui interessat, pot inscriure’s, tot lliurant el full d’inscripció a la Secretaria del mateix 
Col·legi (Abel), trucant a la Secretaria del Club Atlètic Català (93 750 82 42, dimarts (de 18.30 a 19.30), i 
dijous (de 18.30 a 20.30 hores), o bé enviant un correu a qualsevol de les adreces següents: 
club@atleticcatala.com / secretaria@atleticcatala.com  
 
 
 

Més informació: 

ACTIVITAT 
PREUS 

(soci Ampa) 
PREUS 

(no soci) 

Acollida 1h/set 18,45€ 23,45€ 
Acollida 2h/set 26,35€ 31,35€ 
Acollida 3h/set 32,15€ 37,15€ 
Acollida 4h/set 37,50€ 42,50€ 
Acollida 5h/set 42,65€ 47,65€ 

Ludiespai 1h/set 19,65€ 24,65€ 
Ludiespai 2h/set 27,50€ 32,50€ 
Ludiespai 3h/set 33,30€ 38,30€ 
Ludiespai 4h/set 38,80€ 43,80€ 
Ludiespai 5h/set 44,50€ 49,50€ 

Esporàdics (ludiespai 
o acollida) 

5€ 10€ 

ACTIVITAT 
PREUS 

(soci Ampa) 
PREUS 

(no soci) 

Active English 24,50€ 29,50€ 

Dibuix i Pintura 22,40€ 27,40€ 

Cuina sense foc 24,45€ 29,45€ 

Iniciació esportiva 
17,50€/1dia 
31€/2dies 

22,50€/1dia 
36€/2die 

Balls moderns 22,40€ 27,40€ 

Treballem ...conte 22,40€ 27,40€ 

Percussió 24,20€ 29,20€ 

Ioga 35€ 40€ 

informacioampa@gmail.com 
 

Informació important:  
INSCRIPCIONS I RESERVA DE PLAÇA: Les activitats començaran 
el primer dia de curs. El període de reserva de plaça serà del 13 
al 22 de juny i comporta el pagament de la mitja quota de 
setembre (per domiciliació bancària a principis de juliol). 

mailto:secretaria@atleticcatala.com

