
  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
MIGDIA I TARDA 2020-2021 
Cicle inicial 1r i 2n  
 
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.  
Així, pel proper curs, la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA us proposa aquesta graella d’activitats. 

 
12:30 a 
13:30 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana 
Mínim 

alumnes 
  Preu 

2n Teatre           1 10   16,50 €/mes 
           

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

setmana 
Mínim 

alumnes 
  Preu 

1r   Música        1 10   15,50 €/mes 
           

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

setmana  
Mínim 

alumnes  
  Preu 

1r i 2n 

    Iniciació 
esportiva   Iniciació 

esportiva 
  2 12   21,50 €/mes 

Escacs   Escacs Escacs     1 8   17 €/mes 
  Bollywood Bollywood       1 10   20 €/mes 
      Dansa    1 10  15,50 €/mes 

Robòtica Robòtica         1 8   34 €/mes 
Anglès   Anglès       1 8   22 €/mes 

           
16:30 a 
18:00 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana 
Mínim 

alumnes 
  Preu 

1r i 2n 
G.Rítmica   G.Rítmica       2 10   27 €/mes 

        Patinatge   1 12   18,50 €/mes 
           

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

 Dies a la 
setmana  

Mínim 
alumnes  

  
Preu 

1r i 2n al 
Gimnàs 
Tatami 

Kenpo 
Karate   Kenpo 

Karate     
 

2 12 

  
36 €/mes 

 *Gimnàs Tatami. Berenar de 16:30h a 16:45h. Activitat de 16:45h a 17:30h. Recollida fins a les 17:45h. 

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

setmana  
Mínim 

alumnes    Preu 

1r i 2n   Natació   Natació Natació   1 cap   125 €/any 
*Malibú Esportiu           

           
16:30 a 
18:15 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres   Dies a la 

setmana  
Mínim 

alumnes  
  Preu 

1r i 2n  Natació Natació      1 cap   185 €/any 
 *Club Natació Sabadell. Recollida infants amb berenar. Activitat de 17:15h a 18h. Recollida infants a les 18:15h. 

 
El període d’inscripció és del 12 de Juny fins al 19 de Setembre 
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TEATRE  
Un taller de teatre és una bona eina per poder treure a l’exterior la riquesa interior que cadascú té. És un                     
mitjà per a ser conscients de la utilització del nostre cos, incloent-hi la veu. És una vivència col·lectiva que                   
ajuda a l’individu a integrar-se i a interactuar amb d’altres individus. És una oportunitat per poder ampliar                 
horitzons emocionals i mentals, interpretant i defensant personatges o situacions que, en un principi, estan               
allunyats de la nostra manera de ser o funcionar. Activitat dirigida per Brou d’Arts. 
● Durant el segon o tercer trimestre obrim les portes als familiars per mostrar la nostra evolució.  

 
Teatre 2n: Dilluns de 12:30h a 13:30h  (1h / setmana)  – abans de dinar.  
Quota mensual: 16,50€       Codi cobrament: T 

 
 
MÚSICA   
Adreçada a nens del cicle inicial 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 en 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 1er: Dimarts de 13:30h a 14:30h (1h / setmana)  – després de dinar.  
Quota mensual: 15,50 €       Codi cobrament: MUS  

 

INICIACIÓ ESPORTIVA  
Aquesta activitat té com a objectiu iniciar-se en la pràctica esportiva de diferents esports d’equip. Es                
treballen els fonaments del bàsquet i el futbol. Ensenyem a gaudir de la pràctica esportiva respectant els                 
components del joc. Els nens poden participar en les trobades esportives organitzades pel Consell Esportiu               
de Sabadell. També es realitzen al llarg del curs alguns partits amistosos amb altres escoles. La participació                 
és voluntària. Activitat dirigida per Club Gimnàstic Castellarnau. 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 

  
Dimecres i Divendres de 16:30h 17:30h (2h / setmana)  
Quota mensual: 21,50 €     Codi cobrament: EI 
Equipament: Roba i sabates esportives. 
Quota participació competicions Consell Esportiu: 15 €  
 

ESCACS  
Els escacs són joc, esport i ciència. Potencien l’ètica: per jugar s’han de respectar les regles, els                 
contrincants i el resultat. Afavoreixen el pensament organitzat, potenciant la capacitat de preveure             
situacions. Exerciten la memòria i la concentració en identificar i classificar la informació de l’entorn.               
Desenvolupen la paciència i la perseverança. I tot això, gaudint del joc! Poden participar també a la lliga                  
organitzada pel Consell Esportiu de Sabadell (Divendres tarda) o en algun torneig puntual (Diumenge              
tarda). 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
  

Dilluns, Dimecres o Dijous de 16:30h a 17:30h (1h / setmana).  
Quota mensual: 17 € Codi cobrament: EE 
Quota participació competicions Consell Esportiu: 15 € 
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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 farà una actuació a la Festa Holi de Sabadell. 
 

Dimarts o Dimecres de 16:30h a 17:30h (1h / setmana)  
Quota mensual: 20 € Codi cobrament: B 
Equipament: Roba còmoda i mitjons. 

 
 
DANSA  
Pels alumnes de cicle inicial es farà un treball més intens i de més tècnica, gaudint de la dansa amb                    
coreografies de diversos estils: dansa-jazz, funky, hip hop... Tots els alumnes tindran la possibilitat de               
participar, si ho desitgen, en diferent actuacions al llarg del 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. 
 
Dijous de 16:30h a 17:30h (1h / setmana)   
Quota mensual: 15,50 €    Codi cobrament: D2 
Equipament: roba còmoda i elàstica, així com mitjons.  

  
   

ROBÒTICA  
En aquesta activitat es fomenta la generació d’idees i es busca trobar solucions de millora als projectes de                  
base tecnològica que proposem durant el curs. Es realitzen les construccions de prototips amb plataformes               
tecnològiques com Lego WeDo 2.0, Fischertechnik i d’altres, depenent de la necessitat dels seus projectes.               
També s’aprenen conceptes bàsics de codificació i programació per donar moviment a tots els seus               
prototips robòtics. 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. 

  
Dilluns o dimarts de 16:30h a 17:30h (1h / setmana) 
Quota mensual: 34 € Codi cobrament: ROB 
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ANGLÈS  
En aquest cicle s’ampliarà el vocabulari i es treballaran conceptes gramaticals més complexos com ara:               
presentar-se, saludar, accions simples, identificar i comprendre objectes, demanar coses en anglès, etc. Es              
potencien les habilitats comunicatives i de producció oral. Les activitats s’introdueixen de manera lúdica i               
són fonamentalment activitats d’speaking i listening, mitjançant pairwork, flashcard games, picture           
dictionary, etc. 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 

  
 
 

GIMNÀSTICA RÍTMICA  
L’objectiu d’aquesta activitat és apropar els infants a aquest esport fent que coneguin els seus continguts                
bàsics. Es treballaran els grups corporals propis de la gimnàstica rítmica (equilibris, girs, salts, ones i                
elements de flexibilitat). Els alumnes poden participar en les trobades esportives dirigides pel Consell Esportiu               
de Sabadell. Activitat dirigida per Club Gimnàstic Castellarnau. 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
  

Dilluns i Dimecres de 16:30h a 18:00h (3h / setmana). 
Quota mensual: 27,50 €     Codi cobrament: ER 
Equipament: roba esportiva ajustada i mitjons esportius i/o punteres. 
Quota participació competicions Consell Esportiu: 15 €  
 

 
 

PATINATGE  
Des d’una metodologia fomentada en el joc, es treballen aspectes bàsics del patinatge: equilibri, caigudes,               
tipus de desplaçaments, frenades, girs, salts, seguretat vial, habilitats, manteniment, etc. Activitat dirigida per              
Club Gimnàstic Castellarnau. 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
 
 

Divendres de 16:30h a 18:00h (1h30 / setmana)  
Quota mensual: 18,50 €    Codi cobrament: EP 
Equipament: Roba esportiva, mitjons esportius llargs, patins, casc i proteccions. 
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NATACIÓ (MALIBÚ ESPORTIU) 
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 l’horari                 
de divendres.  
● L’última classe de natació 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: 125 € anuals  Codi cobrament: N 
Aquesta quota es cobra en dos rebuts (de 62,50€) a l’octubre i al gener.   
Equipament: banyador, tovallola, casquet de bany i peücs de piscina. Es recomana marcar-ho tot              
amb el nom de l’infant. 

 
 
NATACIÓ (CLUB NATACIÓ SABADELL) 
Aquesta activitat es porta a terme al Club Natació Sabadell (Carrer Montcada 4, Sabadell). Es distribuiran els                 
alumnes en grups en funció del seu nivell per desenvolupar o perfeccionar els estils de natació, viratges,                 
propulsions, resistència, velocitat, etc. Els infants podran participar en les competicions trimestrals de natació              
organitzades pel Consell Esportiu. Els monitors vindran a recollir els nens a l’escola a les 16:30h, es                 
desplaçaran tots junts fins a les instal·lacions del club on berenaran i es prepararan per iniciar l’activitat a les                   
17:15h fins les 18:00h, es canviaran i esperaran la recollida dels familiars, els quals seran responsables de                 
recollir als nens puntualment, entre les 18:15h i 18:30h. Els infants podran participar en dues festes durant el                  
curs: la Festa del Soci i la Festa de la Primavera. 
● L’última classe de natació serà oberta a tots els familiars i es donaran els informes. 
 

Dimarts o Dimecres de 16:30h a 18:15h (1h45 minuts / setmana). 
Quota: 185 € anuals.     Codi cobrament: CNS 
Aquesta quota es cobra en dos rebuts (de 85€ ), a l’octubre i al gener. 
Equipament: banyador, tovallola i sabatilles de piscina. Es recomana marcar-ho tot amb el nom. 

Quota participació competicions Consell Esportiu: 15 € 
 
  
KENPO KARATE  
El karate és un art marcial destinat al desenvolupament del caràcter i la noblesa a través de l’entrenament,                  
sent el seu objectiu final la formació del propi individu. Aquesta activitat es porta a terme al Gimnàs Tatami                   
(Carrer Ferran Casablancas, 72, Sabadell). Els monitors vindran a recollir els infants a l’escola a les 16:30h,                 
berenaran fins les 16:45h, es desplaçaran tots junts fins a les instal·lacions on realitzaran l’activitat de                
16:45h a 17:30h i esperaran l’arribada dels pares fins a les 17:45h, com a màxim. No hi haurà cap                   
responsable de l’escola al gimnàs. Els pares seran responsables de recollir els nens puntualment. 
● Es farà una exhibició a la festa Fem Escola. 
 

Dilluns i Dimecres de 16:30h a 17:30h (2h / setmana)  
Quota mensual: 36 €    Codi cobrament: K 
Equipament: Karategui (cost aproximat 40 €)  

 
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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