
   

 

 
 
 

INICI I PRESENTACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 17/18 

 
 
 

Viladecans, 9 de juny de 2017 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
A continuació us presentem informació detallada de les activitats extraescolars que, 
juntament amb diverses empreses, us hem organitzat pel proper curs 17/18. 
 
Indicar-vos: 
 
- Termini inscripció extraescolar anglès:   12 de juny. 
 
- Termini inscripció extraescolar teatre:   31 de juliol. 
 
- Termini inscripció extraescolars de lleure i esport: 31 de juliol. 
 
Les activitats extraescolars, excepte piscina, s’iniciaran el proper 12 de setembre. 
 
També trobareu escrit de les diferents empreses que impartiran les activitats, on us 
informaran de com procedir a realitzar la inscripció. 
 
Com a novetat d’aquest any, les inscripcions per les activitats de lleure i esport es 
realitzaran mitjançant un formulari electrònic. 
 
Esperem que siguin del vostre grat i no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres si en teniu cap dubte, us intentarem respondre el més aviat possible. 
 
Ben atentament. 
 
Comissió Extraescolars. 
extraescolars@ampamartamata.org 
Web: http://ampamartamata.org 

Blog: http://ampamartamataviladecans.wordpress.com/ 
Twitter: @AMPAMartaMata_V 
Facebook: http://www.facebook.com/ampaescola.martamataviladecans 
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Atletisme  Dimecres i Divendres 
16:30 a 

17:30 
Pati 

1 dia 19 € 

2 dies 29 € 

Arts Escèniques 
Infantil i 

Primària 
Dijous 

16:30 a 

17:30 
Gimnàs 24 € 

Ball 

Modern 1r-6è Dimarts i Divendres 
16:30 a 

17:30 

Psico 1er pis / 

Gimnàs 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

Modern P4-P5 Dilluns i Dimecres 
16.30 a 

17:30 

Psico 1er pis / 

Gimnàs 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

Hip-Hop 1e-6è Dimecres 
16:30 a 

17:30 
Psico 1er pis 19 € 

Iniciació P3 Dimarts i Dijous 
16:30 a 

17:30 
Psico 1er pis 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

Cuina  Dilluns i Dimecres 
16:30 a 

18:00 
Menjador petit 1 dia 30 € 

Dibuix i Pintura 1e-6è Dijous 
16:30 a 

17.30 

Sala 

Manualitats 
28 € 

Futbol 

Pre-Benjamí / 

Aleví 
Dimarts i Divendres 

16:30 a 

17:30 
Pati 

1 dia 19 € 

2 dies 29 € 

Adults Dl-Dm-Dc-Dj-Dv 
19:45 a 

21:45 
Pati 

130 € per 

equip 

Gimnàstica 

Rítmica 

Infantil Dilluns 
16:30 a 

17:30 
Psico 19 € 

1r-6è Dijous 
16:30 a 

17:30 
Psico 19 € 

Guitarra  Dilluns 
16:30 a 

17:30 
Música 19 € 

Ioga 1r-6è Dilluns i Dimecres 
16:30 a 

17:30 
Psico 

1 dia 25 € 

2 dies 38 € 

Mon Fantasia  Dl-Dm-Dc-Dj-Dv 
16:30 a 

17:30 

Antiga aula de 

P4 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

3 dies 35 € 

4 dies 40 € 

5 dies 50 € 
Multi esports 

(Basquet i Handbol) 
1r-6è Dimarts i Dijous 

16:30 a 

17:30 
Pati 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

Multi manualitats 

1e-6è Dimecres 
16:30 a 

17:30 

Sala 

Manualitats 
15 € 

P4-P5 Divendres 
16:30 a 

17:30 

Sala 

Manualitats 
15 € 

Patinatge 

Artístic P4-6è Dijous 
16:30 a 

18:00 
Pati 19 € 

Urbà Dilluns 
16:30 a 

18:00 
Pati 19 € 

“Pilates” Adults Dimarts i Dijous 
19:30 a 

20:30 
Gimnàs 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 



 

Piscina 

Infantil Dimarts 
16:45 a 

17:30 
Can Tintorer A Confirmar 

Infantil Dimarts 
17:30 a 

18:30 
Atrium A Confirmar 

Primària 1r a 4t Dimarts 
17:30 a 

18:30 
Atrium A Confirmar 

Primària Dimecres 
12:45 a 

13:30 
Can Tintorer A Confirmar 

Primària Dijous 
12:45 a 

13:30 
Can Tintorer A Confirmar 

Infantil Dijous 
12:45 a 

13:30 
Can Tintorer A Confirmar 

Infantil Dijous 
16:45 a 

13:30 
Can Tintorer A Confirmar 

Programació i 

Robòtica 
 Dijous 

16:30 a 

17:30 
Informàtica 45 € 

Twelve – Anglès ABANS DEL 23 JUNY 

GRUPS I 

HORARIS 

PER 

INSCRITS 

Pendent 39,90 € 

Taekwondo 

P4-P5 Dilluns i Divendres 
16:30 a 

17:30 
Psico 

1 dia 25 € 

2 dies 45 € 

1e-6è Dimarts i Dijous 
16:30 a 

18:00 
Gimnàs 

1 dia 25 € 

2 dies 45 € 

Un cafè en Català  Divendres 
16:30 a 

17:30 
Menjador Petit Gratuït 

Zumba 

Adults 
Dilluns, Dimecres i 

Divendres 

19:30 a 

20:30 
Gimnàs 

1 dia 15 € 

2 dies 25 € 

3 dies 38 € 

Kids Dimarts i Dijous 
16:30 a 

17:30 
Psico 1er pis 

1 dia 19 € 

2 dies 29 € 

 
Nota: Els NO socis tenen un increment de 30€ mes/activitat 



 

PRESENTACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 17/18 

Bon dia, 

Us facilitem l’enllaç on trobareu el formulari d’inscripció: 

 

https://goo.gl/forms/dA8OCx9tMJ3W3oF02 

 

El termini d’inscripció a les activitats serà fins el proper 31 de juliol. 
 
L’inici de les activitats serà el mateix dia d’inici d’escola (dimarts, 12 de setembre de 

2017). 

  

Al formulari trobareu les dades de contacte i els dies d’atenció a les famílies per temes

administratius/bancaris. 
 

El pagament es realitzarà per períodes trimestrals, a través de rebut domiciliat 

al número de compte que s’indiqui al formulari.
 

Conformement al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 

Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les 

dades personals proporcionades seran incloses en el fitxer de l'Associació Estels de 

Colors, per a la gestió de les activitats extraescolars, tenint dret a accedir a la 

informació que li concerneix, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la, així com 

oposar-se al seu tractament, enviant un e-mail a: ass.estelsdecolors@gmail.com. 

 

Desitjant que la present sigui del vostre grat, restem a l’espera de les vostres notícies. 

Atentament. 

 

 

Ass. Esportiva Estels de Colors 
  
  

 
ass.estelsdecolors@gmail.com 

www.estelsdecolors.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Per tal de donar com a finalitzat el termini d’inscripció per l’activitat d’anglès extraescolar i 

poder així organitzar els grups pel proper curs, hem cregut convenient posar com a data límit 

d’inscripció el divendres 12 de Juny, fem arribar aquest escrit a las famílies interessades en 

inscriure els seus fills/es o rebre informació. 

 

Els aspectes més importants de l’esmentat curs son: 

• Classes impartides a la mateixa Escola. 

• Horaris: migdia o tarda 

• Grups reduïts. 

• Curs de 8 hores mensuals (dos dies per setmana). De Setembre a Maig. Seguint el 

calendari escolar. 

• Quotes: 39,9€ mensuals (socis ampa) o 69,9€ (no socis ampa) mes matricula i 

material escolar de 40€ anuals. 

 

Les famílies que ja han fet la inscripció rebran la confirmació del grup, dies i horari abans del 

23 de Juny. 
 

Aquells que desitgin inscriure’s i encara no hagin formalitzat la sol·licitud de plaça poden 

trucar al 931 600 291 demanant per Berta o enviant un correu electrònic a 

info@twelvebcn.com 

 

Atentament, 
Equip TWELVW BCN 

 
 

TANCAMENT INSCRIPCIÓ 



 
 
 

VOLS SER ARTISTA? 
 
Al Taller d’Arts Escèniques els alumnes treballen disciplines artístiques com el teatre, el teatre 
musical, la dansa, el cant coral, etc… adaptades al nivell de cada grup. S’enfoca com un 
projecte global i a partir de les motivacions dels alumnes s’anirà perfilant si el grup classe 
incideix més en una disciplina o altra.  
 
Les Arts Escèniques són l’excusa perfecta per assolir, de manera relaxada i divertida, una sèrie 
de recursos i competències que transcendeixen la matèria i que acompanyaran els alumnes 
per tota la vida: 
 

Desinhibició, confiança, expressió oral i corporal, dicció, coordinació, aptitud musical, 
socialització, lideratge i treball en equip, autoimatge positiva, pensament creatiu, 

pensament crític, reconeixement i gestió de les emocions, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A final de curs, cada grup-classe presenta una petita mostra representativa del treball que s’ha 
anat fent durant totes les sessions, davant d’un públic familiar que podrà gaudir d’aquest 
moment tan emocionant pels alumnes. Tanmateix, la matèria es basa fonamentalment en 
l’evolució personal de cada alumne durant tot el curs: quins recursos i competències ha anat 
assolint al llarg de totes les classes.  

 

Inscripcions fins al 31 de juliol de 2017 a extraescolars@ampamartamata.org indicant 

Play teatre, nom i cognoms del nen/a, curs, numero de compte i telèfon.  



 

 

ARTS ESCÈNIQUES, RECURSOS I COMPETÈNCIES 

 
Així és com queda recollida la matèria d’arts escèniques al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i des de Playteatre no hi podem estar més d’acord: 

 
“L’alumnat que cursa la matèria d’arts escèniques aprèn a expressar, comunicar i rebre 
pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de les més 
variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i 
d’expressió corporal. 
  
Els objectius i els continguts d’aquesta matèria s’articulen entorn de tres eixos d’actuació 
fonamentals: en primer lloc, potenciar la formació integral de l’alumnat, a través d’una 
formació artística vivencial i eminentment pràctica; en segon lloc, incidir en aspectes com la 
creativitat a través d’un muntatge relacionat amb les variades possibilitats que ofereixen les 
arts escèniques i, en tercer lloc, contribuir al desenvolupament personal, ampliant l’horitzó 
de l’experiència individual i afavorint actituds d’empatia en relació amb les dinàmiques de 
grup, ja que es tracta d’un treball en equip, i contribuir també a despertar la sensibilitat i 
l’interès de l’alumnat envers les manifestacions artístiques.  
 

La matèria d’arts escèniques desenvolupa les competències següents: la competència artísti-
ca i cultural, la competència comunicativa i expressiva i la competència social i ètica.”  
 

PLAYTEATRE, QUI SOM? 

Playteatre (www.playteatre.com) és la branca dedicada a la pedagogia d’arts escèniques de La 
Reial Produccions (www.lareial.net) formada per Jordi Centelles i Laia Alsina. Des de La Reial 
Produccions creiem fermament que és bàsica la formació en arts escèniques, a totes les edats i 
nivells, i és per això que neix Playteatre amb tanta força i il·lusió. Tot l’equip docent de 
Playteatre és Llicenciat/Graduat Superior en Arts Escèniques, amb una àmplia experiència en 
pedagogia i a més especialista de la matèria que imparteix. Creiem en un ensenyament 
motivador i inclusiu, que aculli totes les diversitats i les ajudi a créixer, on l’alumne se senti 
part d’un grup que treballa i s’esforça per a millorar col·lectivament i que alhora es diverteixi 
en aquest procés creatiu. També ens agrada encomanar la nostra passió a altres professors, és 
per això que oferim cursos a docents relacionats amb l’expressió oral, la presentació de 
treballs, el treball en equip, la motivació d’un grup-classe, etc. En definitiva volem ajudar a 
difondre i cultivar una formació que es troba del tot normalitzada a les escoles i universitats de 
països com Anglaterra i EEUU i que a poc a poc es va obrint camí a casa nostra.   
 
Inscripcions fins al 31 de juliol de 2017 a extraescolars@ampamartamata.org indicant 

Plau teatre, nom i cognoms del nen/a, curs, numero de compte i telèfon.  

 


