
  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
MIGDIA I TARDA 2020-2021 
Cicle infantil - P3, P4 i P5  
  
Les activitats no lectives són oportunitats educatives per aprendre i gaudir. Només cal trobar l’opció que                
millor encaixa amb els interessos dels nostres infants. 
 
Seguint el criteri del Consell Escolar, oferim pels nens i nenes de P3 l’activitat de natació. Així, pel proper                   
curs, la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA us proposa aquesta graella d’activitats pel cicle d’infantil: 
 

13:30 a 
14:30 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana 
Mínim 

d'alumnes 
 Preu 

P4 Música           1 10  15,50 €/mes 

P5   Música        1 10  15,50 €/mes 

           

16:30 a 
17:30 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana 
Mínim 

d'alumnes 
 Preu 

P4 - P5 

  Escola 
Esportiva   Escola 

Esportiva     2 12   21,50 €/mes 

 Robòtica Robòtica       1 8   34 €/mes 
  Bollywood Bollywood       1 10   20 €/mes 
 Dansa          1 10   15,50 €/mes 

Anglès 
Grup 1   Anglès 

 Grup 2       1 8   22 €/mes 

           

17:30 a 
18:15 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana 
Mínim 

d'alumnes 
 Preu 

P3 - P4 - 
P5   Natació   Natació Natació   1 cap   125 €/any 

*Malibú Esportiu 
 
El període d’inscripció és del 12 de Juny al 18 de Setembre. 
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MÚSICA  
Adreçada a nens de P4 i P5 amb ganes d’aprendre els fonaments de la música com el ritme, l’audició                   
o l’afinació. Com? Mitjançant cançons i melodies, els instruments musicals i les emocions. Els              
alumnes que facin música s’han de quedar a dinar a l’escola el dia que es faci l’activitat, atès que                   
aquesta es realitza durant el segon torn de menjador. Activitat dirigida per la professora de música                
Montse Gumí.  
● Durant el segon o tercer trimestre obrim les portes als familiars per mostrar la nostra evolució. 

  
Música P4: Dilluns de 13:30h a 14:30h (1h / setmana)  
Música P5: Dimarts de 13:30h a 14:30h (1h / setmana) 
Quota mensual: 15,50 €    Codi cobrament: MUS  

 
 
ESCOLA ESPORTIVA  
Aquesta activitat té com objectiu iniciar-se en la pràctica esportiva de diferents esports d’equip. Es               
treballa els fonaments del bàsquet i el futbol. Ensenyem a gaudir de la pràctica esportiva respectant                
els components del joc així com accedir a la participació social mitjançant la cooperació i el treball en                  
equip. Activitat dirigida pel Club Gimnàstic Castellarnau. 

● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
 
Dimarts i Dijous de 16:30h a 17:30h  (2h / setmana)   
Quota mensual: 21,50 €    Codi cobrament: E1 
Equipament: Roba i sabates esportives. 

 
 

ROBÒTICA  
En aquesta activitat es fomenta que els nens i les nenes desenvolupin la seva creativitat a través de                  
la construcció d’uns "artefactes robòtics" amb diferents plataformes tecnològiques. Iniciació a la            
codificació amb robots com: Bluebot, Cubetto o Dash & Dot. Al llarg del curs realitzen mini projectes                 
creatius i tecnològics. L’activitat està dirigida per TBKids.  
● Durant el segon o tercer trimestre obrim les portes per mostrar la nostra evolució i poder gaudir de                  

la tecnologia creativa amb els familiars. 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
  

Dimarts o Dimecres de 16:30h a 17:30h (1h / setmana)   
Quota mensual: 34 € Codi cobrament: ROB 
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BOLLYWOOD  
Aquesta activitat és una bona manera de descobrir les coreografies de les pel·lícules índies movent el                
cos. Al llarg del curs els nens i nenes aprenen diferents balls amb vitalitat i diversió. L’activitat està                  
dirigida pel Centre Asana.  
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
● Es fa una actuació a la Festa Holi de Sabadell. 
 
 Dimarts, Dimecres de 16:30h a 17:30h  (1h / setmana)   

Quota mensual: 20 € Codi cobrament: B 
Equipament: Roba còmoda 

 
 

DANSA  
Pels més petits, que s'inicien a la dansa d'una forma divertida i pedagògica treballant coordinació,               
agilitat, flexibilitat, imaginació, memòria, musicalitat i disciplina. Tots els alumnes tindran la possibilitat             
de participar, si ho desitgen, en diferents actuacions durant el curs: actes per a la Marató de TV3, Rua                   
de Carnestoltes, Dia Internacional de la Dansa, etc. Activitat dirigida per Escola de Dansa Mònica               
Escribà,  

● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
 

 Dilluns de 16:30h a 17:30h (1h / setmana)   
Quota mensual: 15,50 €    Codi cobrament: D1 
Equipament: roba còmoda i elàstica, així com mitjons.  

 
 
 
ANGLÈS  
L’objectiu d’aquesta activitat és l’aprenentatge de l’anglès a través d’activitats lúdiques i            
engrescadores amb jocs i tallers, permetent als infants de P4 i P5 acostumar-se de manera natural a                 
la fonètica de la llengua anglesa. La dinàmica de l’activitat a Infantil consisteix en treballar l’adquisició                
de vocabulari bàsic, relacionat amb l’entorn més immediat del nen i fent especial èmfasi en la                
pronunciació. També treballarem l’adquisició i comprensió d’estructures gramaticals senzilles.         
L’activitat està dirigida per l’acadèmia Fun English. 
● Durant el segon o tercer trimestre obrim les portes als familiars per mostrar la nostra evolució. 
 
 Dilluns o Dimecres de 16:30h a 17:30h (1h / setmana) 

Quota mensual: 22 € Codi cobrament: ANG 1 
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NATACIÓ (MALIBÚ ESPORTIU) 
La programació té en compte el nivell inicial dels infants i les capacitats de cada alumne en el                  
desenvolupament del continguts proposats: control i ajustament postural al medi aquàtic, respiració,            
flotació i equilibri, etc. Aquesta activitat es porta a terme al Malibú Esportiu (Carrer de Bosch i                 
Cardellach, 47, Sabadell). És per això que les famílies són les responsables d’acompanyar els              
alumnes inscrits fins al centre esportiu i de canviar-los de roba. No hi haurà cap responsable de                 
l’escola a la piscina. Els infants que ho desitgin podran dutxar-se en acabar l’activitat. Els nens que                 
participin a altres extraescolars els dimarts i dijous, tindran prioritat per agafar l’horari de natació del                
divendres.  
● L’última classe de piscina serà oberta a tots els familiars i es donaran els informes. 
 

Dimarts, Dijous o Divendres de 17:30h a 18:15h  (45 minuts / setmana).  
Quota per curs: 125 € anuals  Codi cobrament: N 
Aquesta quota es cobra en dos rebuts (de 62,50 € ), un el mes d’octubre i un altre al gener.  
Equipament: banyador, tovallola, casquet de bany i peücs antilliscants de piscina. Es 
recomana marcar-ho tot amb el nom de l’infant.  
 

 
Totes les activitats extraescolars es regeixen per les NOFC, les quals podeu consultar a 
http://www.miquelmartipol.net/ 
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 
 
Les activitats extraescolars són activitats voluntàries i de pagament que els nens i nenes realitzen fora de                 
l’horari escolar. 
 
INSCRIPCIÓ 
Totes les inscripcions s’han de fer OBLIGATÒRIAMENT mitjançant el full d’inscripció que s’adjunta amb              
la documentació. Les sol·licituds s’enviaran preferiblement per mail (secretaria@miquelmartipol.net) o          
sinó també es podran lliurar en persona a la secretaria de l’AMPA i es numeraran per ordre d’arribada. 
 

● Cal pensar que hi ha un mínim d’alumnes per tal que una activitat sigui viable i un màxim (depèn                   
de l’activitat) per tal que puguin funcionar de forma correcta. Una vegada arribats al màxim               
només s’admetran noves inscripcions si hi ha prou demanda per desdoblar un grup i si és                
possible per espai. 

● D’igual manera, les inscripcions de natació s’ordenaran per ordre d’arribada perquè tots els             
alumnes es distribueixin de forma equilibrada entre els 3 dies. Si un dia omple la capacitat                
màxima de les piscines, només es podrà apuntar en els altres dies lliures.  

● Si el dia de tancament de les inscripcions, les places sol·licitades són majors a les ofertes               
s’adjudicarà la plaça per l’ordre d’arribada de la inscripció (data i hora que figuri en el document). 

● Qui es quedi sense plaça, passarà a formar part d’una llista d’espera i, en qualsevol cas, se li                  
oferirà la possibilitat d’apuntar-se en un altre horari o a una altra extraescolar. 

Les inscripcions fora de termini seran únicament viables si hi ha places vacants i pagaran una matrícula                 
de 10 €. 

 
PREUS I PAGAMENTS 

● Els preus indicats són per als socis de l’AMPA i poden variar lleugerament. Els preus finals                
s’aproven a l’assemblea anual de l’AMPA. 

● Els preu de les activitats s’incrementaran en un 25% per aquells inscrits que no siguin socis de                 
l’AMPA. 

● Els preus seran fixes durant tot el curs, sempre i quan no hi hagi modificacions significatives en                 
el nombre de nens i nenes inscrits en l’activitat. 

● El pagament de les activitats extraescolars es fa mitjançant tramesa bancària. En el cas de               
devolució d’un rebut el retornant abonarà l’import de les comissions fixades per l’entitat bancària. 

DATA D’INICI I FINAL  
Totes les activitats extraescolars començaran el dijous 1 d’octubre de 2020 i finalitzaran el divendres 28                
de maig de 2021. 
 
BAIXES 
La baixa de qualsevol activitat realitzada a l’escola es farà trimestralment i caldrà avisar abans del dia 15                  
del darrer mes del trimestre, mitjançant el document que us donaran a secretaria o que trobareu en el                  
blog de l’AMPA. En cas contrari es cobrarà tot el trimestre següent. La natació és l´única extraescolar                 
que no accepta baixes. 
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