
 
 

 
EXTRAESCOLARS CURS 20-21 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Un any més ens adrecem a vosaltres per informar-vos de la nova proposta d’activitats extraescolars per 

aquest curs 2020-21, tenint en compte les respostes rebudes a l’enquesta que us vàrem fer arribar a 

principis d’estiu. Aprofitem per agrair-vos la vostra participació, ja que ens ha set de molta utilitat per a 

la selecció de les extraescolars que us oferim aquest nou curs. 

 

A continuació trobareu la oferta de les activitats que us proposem: 
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Els horaris de les extraescolars del migdia no s’indiquen perquè s’organitzaran amb els torns del dinar 

del servei del menjador. Totes aquestes activitats seran d’una hora. 

Pel què fa a les extraescolars de les tardes, els primers 10-15 minuts seran per a berenar amb el mateix 

monitoratge que realitza la extraescolar, així que, cada infant caldrà que porti el berenar i una 

ampolleta o cantimplora d’aigua. 

Per temes organitzatius, els horaris podrien patir petites variacions. 

 

Més endavant us informarem del lloc on sortiran els infants una vegada hagi finalitzat la extraescolar. 

 



 
 

 
Les activitats compliran amb totes les mesures establertes per la prevenció de la COVID-19 en 

consonància amb l’escola i els Departaments d’Ensenyament i Salut de la Generalitat.  

Atès que els infants realitzaran aquestes activitats fora del grup estable de l’escola, hauran de portar 

mascareta durant tota l’activitat (menys quan facin esport en la extraescolar “multiesports”). 

 

Aquest calendari és una proposta, per tant, les activitats es portaran a terme definitivament si 

s’inscriuen un mínim d’infants i es permet realitzar-les tenint en compte la situació de pandèmia actual. 

 

 

RELACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 20-21 

 

ANGLÈS 

Característiques de l’activitat El principal objectiu de l’activitat es la motivació i necessitats de l’alumne. Per tal 

d’introduir vocabulari es faran servir activitats lúdiques centrades en projectes que 

tindran una continuïtat durant el trimestre. Aquest treball per projectes permetrà una 

immersió en la llengua anglesa que s’orientarà a consolidar la part oral. L’activitat la 

desenvoluparà l’acadèmia “English is Cool”, de Manlleu. 

Més informació: http://www.englishiscoolmanlleu.com/ 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes d’infantil i primària 

Horari En el quadre s’especifiquen els horaris per cursos. 

Preu  Socis AMPA: 45 € trimestrals 

 

 

ORDINOGRAFIA 

Característiques de l’activitat Escriure ràpid amb el teclat de l’ordinador és molt important per fer front a l’etapa 

d’ESO. Els treballs que les noies i nois hauran de fer requereixen d’un bon domini de la 

tècnica mecanogràfica. A banda de l’agilitat amb el teclat, l’activitat comprèn el 

treball a través del processador de textos Word, on s’ensenyen les eines bàsiques per 

tal de que sàpiguen editar documents. L’activitat la desenvoluparà el centre de 

formació “PAUTA”, de Tona. 

Més informació: http://www.lacanal.cat/ 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes de 5è i 6è de primària 

Horari Dilluns i/o dimecres migdia 

Preu  Socis AMPA: 45 € trimestrals 

 

 

MULTIESPORTS 

Característiques de l’activitat L’extraescolar de Multiesports ofereix als alumnes la possibilitat de practicar tota 

mena de jocs i esports de manera lúdica, completant les seves capacitats i estimulant 

cada una de les aptituds que cada activitat ofereix. 

L’activitat està dirigida a infants de 1r a 6è de primària, dividint en franges d’edat 



 
 

 
sempre que sigui possible. 

Durant les diferents sessions els alumnes faran servir recursos propis de diversos jocs i 

esports. Des de pilotes de totes mides i materials fins a cons, raquetes, etc. 

L’objectiu principal de l’extraescolar Multiesports és posar a l’abast dels alumnes el 

desenvolupament d’una gran varietat d’activitats esportives permetent el 

desenvolupament dels beneficis a nivell físic , cognitiu i de valors que cada esport 

ofereix. 

Les nenes i els nens millores les seves condicions tant físiques com de percepció del 

propi cos a tots els nivells (força, coordinació, residència, etc.) i fomenten alhora 

competències personals com són la cooperació, el treball en equip i l’esforç, entre 

d’altres. Més informació: http://www.en-giny.com/ 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes de primària 

Horari Dijous tarda 

Preu Socis AMPA: 18 € mensuals 

 

 

PERCUSSIÓ 

Característiques de l’activitat PERCUSSIÓ PRIMÀRIA 

Activitat musical molt dinàmica i sorprenent. Durant el curs descobrirem i 

experimentarem la evolució dels elements i instruments que ens han anat arribat fins 

ara els nostres temps. 

Partint des del nostre propi cos i veu, descobrim les grans possibilitats dels sons, 

seguim els elements orgànics, instruments artesanals, combinant diferents materials: 

fusta, pell, canya, llavors; posteriorment amb instruments de metall i finalment per 

arribar als instruments industrials contribuïts amb varietats de plàstic. 

Els/les alumnes desenvoluparan la seva creativitat descobrint la gran varietat de sons 

que podem trobar en cada element o instrument i també crearan temes de percussió 

en grup. Construirem el nostre propi instrument de percussió.  

 

PERCUSSIÓ INFANTIL  

Durant el curs descobrirem diferents instruments, elements i materials que ens 

ofereixen una gran varietat de sons i possibilitats vàries de tocar-los. Crearem 

atmosferes sonores a través de sons, ritmes, cançons i contes musicals pels/les 

alumnes. 

També construirem el nostre instrument de percussió. 

 

UniSo cedirà els elements i instruments per realitzar l’activitat. L’Ari Casadevall 

Masnou, especialista en guitarra, ukelele i percussió, portarà a terme les sessions. 

Més informació: http://uniso.cat// 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes d’infantil i de primària 

Horari Infantil: dimarts tarda 

Primària: dimecres tarda 

Preu  Socis AMPA: 28 € mensuals 



 
 

 
 

 

UKELELE 

Característiques de l’activitat De l’interior d’aquesta petita guitarra de Hawai apareix un ventall màgic de melodies i 

acompanyaments rítmics infinits. 

Amb un mètode divertit, pràctic i motivador aprendrem a tocar l’ukelele, tocarem 

melodies i també aprendrem acords i acompanyaments per poder tocar i cantar 

alhora . 

Cada alumne/a haurà de portar el seu instrument. 

L’Ari Casadevall Masnou, especialista en guitarra, ukelele i percussió, portarà a terme 

les sessions. Més informació: http://uniso.cat// 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes de primària 

Horari Dijous tarda 

Preu  Socis AMPA: 25 € mensuals 

 

 

ROBÒTICA INFANTIL 

Característiques de l’activitat El taller de Primers Robots introdueix de manera molt intuïtiva i divertida els més 

petits al món de la programació i la robòtica. Durant el taller s’utilitzen els robots 

Beebot i Botley que permeten que els nens es familiaritzin amb la programació 

d’ordres senzilles mentre juguen, combinat amb tota mena de jocs de construcció, 

taulers de temàtiques diverses i altres elements que interaccionen amb el robot, tot 

això sense fer ús de pantalles. La metodologia aplicada es basa en partir sempre del 

joc o d’històries utilitzant els recursos esmentats i que situen el nen/a en una illa 

pirata o una ciutat, per exemple, on haurà d’interpretar els elements que en formen 

part per superar diverses missions amb el Botley o Beebot. Els objectius del taller, a 

més que els alumnes s’ho passin d’allò més bé, són introduir ja de ben petits els 

conceptes més bàsics de programació mentre utilitzen les matemàtiques, la lògica, la 

coordinació, entre molts d’altres i sempre dins del joc. L’activitat la desenvoluparà 

l’empresa “ENGINY, Tecnologia Educativa”.  Més informació: http://www.en-

giny.com/ 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes d’infantil (P4 i P5) 

Horari Dijous migdia 

Preu Socis AMPA: 30 € mensuals  

 

 

ROBÒTICA PRIMÀRIA 

Característiques de l’activitat El taller endinsa els nens i nenes al món de la creació i la inventiva en l’àmbit 

tecnològic, de manera que, de forma divertida i aplicada treballin diferents conceptes 

relacionats amb les ciències, l’enginyeria i les matemàtiques. El taller és 

multidisciplinari, de manera que al llarg de l’any, els nens i nenes utilitzaran tant de 

manera aïllada com connectada recursos vinculats a les manualitats (cartrons, fustes, 

materials reciclats, etc.) i elements de robòtica (mitjançant el kit BQ ZumKit Junior i el 



 
 

 
robot mBot) que aportaran moviment i interacció a les creacions, i pels alumnes de 4t 

a 6è, més avançat el curs, el disseny i impressió de peces en 3D.  

La metodologia aplicada està basada en introduir els alumnes a cada un dels recursos 

per tal que els puguin utilitzar de manera autònoma sense necessitat de guies. A 

partir d’aquí l’alumne es posa a la pell d’un inventor i es plantegen diferents reptes 

que, partint tots ells d’una mateixa idea, permeten a cada nen/a o grup fer la seva 

pròpia creació en funció de les seves habilitats i motivacions. Els objectius del taller 

són, d’una banda la introducció a noves eines de programació i disseny i tot el que 

impliquen (lògica, pensament computacional, etc.) i de l’altra que els nens i nenes no 

siguin només usuaris tecnològics sinó que passin a ser-ne creadors, entenent així molt 

millor com funcionen diferents tecnologies que cada cop prenen més força en l’àmbit 

quotidià i professional. L’activitat la desenvoluparà l’empresa “ENGINY, Tecnologia 

Educativa”. 

Més informació: http://www.en-giny.com/ 

Alumnes a qui s’adreça Alumnes de primària 

Horari Dimarts tarda i/o dimecres migdia 

Preu  Socis AMPA: 35 € mensuals 

 

DIBUIX I PINTURA 

Característiques de l’activitat Coneguem les tècniques artístiques partint del dibuix i el colors es treballaren les 

diferents tècniques. Quan parlem de tècniques seques volem dir conèixer com 

treballarem els pastels, llapis, grafit, carbonet, llapis de colors i collage amb diferents 

papers. Quan parlem de tècniques de pintura o tècniques molles coneixerem la 

pintura tempera, acrílic, aquarel·la, tinta i aiguada 

Imparteix “Pakdart”.  

Alumnes a qui s’adreça Alumnes d’infantil i primària 

Horari Dimarts tarda 

Preu  Socis AMPA: 45 € trimestrals 

 

 

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 20-21 

 

La inscripció s’haurà de fer a través del següent enllaç: https://forms.gle/nGjPYwuz11DXzY3y6 , abans 

del dia 30 DE SETEMBRE i caldrà enviar una inscripció per infant. A partir d’aquest dia només 

s’admetran més inscripcions si queden places lliures. Podeu utilitzar el correu electrònic 

info@ampaleradedalt.com per aclariment de dubtes. 

 

Les places del cursos són limitades. En el cas que sigui necessari, l’AMPA es reserva el dret de 

reorganitzar els grups d’alumnes, un cop s’hagin fet les inscripcions.  

 

https://forms.gle/nGjPYwuz11DXzY3y6
mailto:info@ampaleradedalt.com


 
 

 
 

La previsió de l’inici de les activitats és entre mitjans i finals del mes d’octubre. Us concretarem més 

endavant i es cobrarà la part proporcional en el cas que el primer mes de l’activitat no es faci sencer. 

 

Per domiciliar els pagaments farem servir el compte que ja ens heu facilitat. Només en cas que vulgueu 

canviar-lo o donar-lo per primer cop haureu d’omplir les dades bancàries emprant el formulari 

d’autorització bancària que podeu trobar a la web de l’AMPA o que us facilitarà l’administrativa de 

l’AMPA, Pilar Casals. 

 

Les activitats amb cobrament trimestral es cobraran durant la primera quinzena dels mesos de 

novembre, febrer i maig. Les famílies que pagueu en efectiu haureu d’abonar la quota a: 

 

BBVA, Compte: ES57 0182 1815 1602 0853 9879 

 

RECORDEU: Un cop començades les activitats de cobrament trimestral, com a mínim s’han d’acabar per 

trimestres. Si algú s’esborra a meitat d’aquest període, s’ha de pagar tota la quota trimestral i no es 

retornaran els diners (altres possibilitats ocasionen problemes d’organització). 

 

En cas que hi hagi infants que no siguin al recinte de l’escola quan s’iniciï l’activitat, serà responsabilitat 

de la família el trasllat a l’escola, moment a partir del qual el/la monitor/a se’n farà càrrec. 

 

Molt important! Per evitar que l’infant falti a l’extraescolar sense el consentiment de la seva família, 

caldrà que es comuniqui a l’AMPA quan l’infant no pugui assistir-hi: a través d’una trucada, un correu 

electrònic o comunicar-ho al/la tutor/a de l’alumne/a. En cas contrari l’AMPA no se’n farà responsable. 

 

Esperem que aquesta proposta agradi als infants i compleixi amb les vostres necessitats. 

 

Salutacions cordials, 

 

 

La Comissió d’Extraescolars 

AMPA l’Era de Dalt 


