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Benvolgudes famílies, 
 
 
 
Us presentem la programació d’activitats que des de la Vocalia de Extraescolars proposem 
per al pròxim curs escolar 2020-2021. 
 
Durant aquests mesos, malgrat l’activitat s’ha aturat, la vocalia ha estat treballant per  
oferir una programació d’activitats extraescolars que respongui les necessitats dels nostres 
infants, tot esperant què es puguin realitzar amb normalitat amb totes les mesures de 
prevenció i higiene derivades de la pandèmia ocasionada per la covid-19. 
 
Tanmateix, des de l’AMPA hem decidit iniciar el procés de preinscripció i matrícula per al 
curs vinent, amb inici d’activitats la primera setmana del mes d’octubre i s’anirà ampliant la 
informació per part del departament d’educació i de l’escola per anar adaptar-nos a les 
necessitats que ens vagin arribant.  
 
En el següent dossier us presentem novetats tant en algunes de les empreses encarregades 
de les activitats ludico-esportives, com novetats en les activitats ja existents.  
 
Esperem trobar-nos ben aviat.  
 
 
Vocalia extraescolars 
extraescolars@ampamartamata.org 
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MY ART CLUB 

Destinada als nens i nenes més petits que gaudeixin fent manualitats i que els hi agradi l'art, 
desenvolupant la seva creativitat i imaginació.  

Una forma molt motivadora d'aprendre un nou idioma. La llengua vehicular a totes les sessions serà 
l'anglès, d'aquesta manera aniran millorant la seva comprensió oral i adquiriran vocabulari i 
expressions que podran utilitzar en el seu dia a dia. 

 

ANGLÈS  

Classes a partir de jocs i dinàmiques que ajudin als nostres alumnes a millorar les seves habilitats 
lingüístiques envers l'anglès.  

Es treballa d'una manera dinàmica i amb diferents recursos, tan tangibles com interactius. Ens 
enfoquem en el treball en equip i motivem als alumnes a comunicar-se en anglès, treballant les 
habilitats de comprensió i expressió oral i escrita.  

 

ACTIVITAT CURSOS DIES HORARI PREU SOCI 

MY ART CLUB* P3 a P5 Dilluns i dimecres 16:30 a 17:30 
1 dia: 20 € 

2 dies: 38 € 

ANGLÈS 

1r i 2n 
 

Dilluns i dimecres 16:30 a 17:30 
 
 
 
 
 
2 dies: 38 € 

 

3r i 4rt Dimarts i Dijous 16:30 a 17:30 

5è i 6è  Dimarts i Dijous  16:30 a 17:30 
 

*En el cas de My Art Club es podrà escollir fer només un dia, encara que es recomana fer dos per 
afavorir l'aprenentatge dels alumnes. En cas d’escollir un dia indicar opció en formulari 
 
Descarrega el formulari d’inscripció aquí (pdf) 
 
Per a més informació : ana@excellentenglish.es / Tel. 660899692 
 
 
En cas que s’hagin de suspendre les classes presencials per força major, l’activitat d’anglès es 
continuarà fent de manera online: classes online el mateix dia i horari i enviament a les famílies de 
recursos interactius i material preparat amb la planificació detallada 
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CURS d’ESCACS AMB TRES NIVELLS. Nivell bàsic, nivell 2n i nivell 3r iniciació de federats 
 
Cavall blanc t’ensenyarà la tècnica, moviments, tàctiques acompanyat pel programa interactiu  "El 
pequeño Fritz".  

Seguiment dels alumnes amb informe de monitor i diploma.  

 

ACTIVITAT CURSOS DIES HORARI PREU SOCI 

ESCACS 1r a 6e Dimecres 16:30 a 17:30 15€ 

 
Per a més informació :  escacs.cavallblanc@gmail.com 
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Alguns beneficis del voleibol infantil 
 Es tracta d'un esport complet en el qual s'exercita tot el cos, amb poc contacte físic i un índex baix 

de lesions. 
 El voleibol és un esport fantàstic ser practicat per grups de nens i nenes, que aprendran el valor de 

la cooperació i el treball en equip. 
 Desenvolupa a més el control mental, l'equilibri i la concentració. 
 Augmenta les capacitats motores i resistència 
 Millora la capacitat de reacció i de realitzar moviments ràpids en poc temps 
 Augmenta la capacitat aeròbica i millora la salut de el cor. 

 

 
 

ACTIVITAT CURSOS DIES HORARI PREU SOCI 

VOLEI 2n a 6e Dilluns i dimecres 16.30 a 18.00 25€ 

Els pagaments es realitzarà amb domiciliació bancària amb 3 pagaments trimestrals de 75€/trimestre 

 
Per a més informació :  magicvoleiviladecans@gmail.com 
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El projecte de Fundesplai es fonamenta en una proposta d’activitats que ha de tenir en compte els 
següents elements:  

Englobar diversos àmbits 
Facilitar la multiactivitat 
Alineat amb el projecte educatiu de centre 
Amplitud de franges d’edats i dies 
Afavorir i protegir les activitats minoritàries 
Coherent amb les ràtios i les infraestructures disponibles  
Participació de les famílies 
 

Comunicació 
Atenció 
diària 

Promocions Classes 
participatives 

Informes de 
seguiment 

Enquestes de 
valoració 

 

ACTIVITAT CURSOS DIES HORARI* PREU 

NOU!  Iniciació Esportiva P3 a P5 Dimarts 

De 16:30 a 17:45* 

16 € 

NOU! Dansa P3 a P5 Dimarts 16 € 

NOU!  Dansa 1r a 6è Dimecres 16 € 

Patinatge Urbà P3 a P5 Dijous 20 € 

Patinatge Urbà 1r a 6è Dimarts 20 € 

Patinatge Artístic 1r a 6è Dimarts 
 

NOU!  Arts Marcials 
P3 a P5 Dijous 25 € 

1r a 6è Dimarts 30 € 

NOU!  Art Attack 1r a 6è Dilluns 25 € 

Futbol 1r a 6è Dijous 16 € 

Rítmica 1r a 6è Dijous 18 € 
 

Instruccions per a fer la inscripció en el dossier Fundesplai.  
*Inclou 15 minuts pel berenar a l’inici de l’activitat que hauran de portar els infants de casa 
 

Amb la app Fundesplai pots inscriure molt fàcilment els teus fills i filles a les activitats que 
Fundesplai ofereix al teu centre. 
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Codelearn neix amb la voluntat d’ensenyar i difondre el pensament computacional i la programació als 
nens i adolescents.  
 
Amb la Programació i pensament computacional: 
 Es potencia el pensament computacional 
 Es potencial la resolució de problemes sense estar lligat a un llenguatge o model de robot concret  
 Es desenvolupa la creativitat a través de videojocs, apps, robots, aparells electrònics... 

 

 

ACTIVITAT CURSOS DIES HORARI PREU SOCI 

ROBÒTICA I 
PROGRAMACIÓ 1r a 6è Dimecres 16:30 a 17:30  

45€ 
 

 

Més informació a https://codelearn.cat/ 
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ACTIVITAT DE PISCINA A CAN TINTORER (GAVÀ) I ATRIUM (VILADECANS)  
Pendent de rebre la confirmació d'activitat per part dels Ajuntaments corresponents [Gavà (Can Tintorer) i 
Viladecans (Atrium)] 
 
Consulta la normativa de l’activitat de piscina a la pàgina 13 d’aquest dossier 

 

ACTIVITAT CURSOS 

 
 
 

PISCINA CAN TINTORER 

Infantil P3 a P5 

Primària 1r a 6è 

Primària 1r a 6è 

Infantil  P4 a P5 

Infantil  P4 a P5 

PISCINA ATRIUM 
Infantil P3 a P5 
Primària 1r a 4t 

 

Informació a :  piscina@ampamartamata.org 
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Normativa Extraescolars 
INTRODUCCIÓ 

Les activitats extraescolars són planificades i organitzades per la Vocalia d'Extraescolars. 
Aquestes tindran caràcter educatiu i reforçar valors i objectius de l’organització. 

La contractació de les empreses i/o monitors que desenvolupen les activitats serà 
responsabilitat de la Vocalia d'Extraescolars i en extensió de la Junta Directiva de l'AMPA. 
També serà responsable de vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats 
extraescolars durant el curs escolar i de la seva avaluació final. 

La programació de cadascuna de les activitats, així com la distribució dels grups, espais, i 
quota a pagar per cada activitat serà acordada per la Vocalia d'Extraescolars amb l'empresa 
proveïdora del servei i aprovada per la Junta Directiva de l'AMPA, que li donarà publicitat 
pels mitjans habituals. 

L’aprovació de les activitats extraescolars correspon també al Consell Escolar.  

Finalment, serà l'encarregada de vetllar pel correcte ús de les instal•lacions del col•legi. 

Poden participar en les activitats extraescolars els alumnes del centre educatiu Marta Mata.  

En les activitats per a pares podrà participar qualsevol persona interessada, ja siguin o no 
pares de l'escola.  

Els no socis pagaran el preu estipulat sense descomptes i a la vegada, hauran de pagar una 
quantitat en concepte de matrícula per cada activitat a la qual desitgin inscriure's, aquest 
import serà aprovat anualment en Assemblea Ordinària de socis l'import de la qual serà 
establert cada any i serà trimestral i per activitat. 

El programa d'activitats serà presentat per el representant de la Junta Directiva de l'AMPA al 
Consell Escolar, que serà l'encarregat d'aprovar-ho abans de l'inici del curs. 
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ORGANITZACIÓ 

La contractació d'activitats extraescolars suposa acceptar i respectar les normes. 

En el mes de juliol s'obrirà el període d'inscripció per a les activitats extraescolars, i es 
tancarà la setmana de setembre prèvia a l’inici de l’activitat. 

Tots els alumnes hauran de formalitzar la inscripció, independentment d'haver realitzat 
l'activitat en cursos anteriors.  

Totes les sol•licituds es formalitzaran directament amb les empreses encarregades de 
l’activitat extraescolar on voleu inscriure al vostre fill/a. 

No s'admetran sol•licituds rebudes fora de termini. Aquestes quedaran en poder de 
l'empresa i/o monitors encarregats de l'activitat que es posaran en contacte amb les famílies 
que han lliurat fora de termini, per saber si encara estan interessats a inscriure's. Si 
estiguessin interessades començarien l'activitat el primer dia lectiu del mes següent a la 
inscripció. 

L’inici de les activitats extraescolars està sotmesa al número d’inscripcions que cada 
empresa contractant estipuli 

 L’empresa contractant serà la responsable de confirmar a les famílies l’inici de l’activitat 
extraescolars.  

Anualment s’aprova l’inici d’activitats extraescolars que finalitzarà la última de setmana 
abans de l'inici de la jornada intensiva.  

L'abonament de la quota de les activitats es realitza de la forma que la empresa o monitors 
encarregats de l’activitat creguin oportunes. 

El no estar al corrent de pagament suposarà la baixa immediata de l'activitat. 

Si durant el curs disminueix el nombre mínim per sota de l'establert, l'activitat podria 
suspendre's, o proposar augment de preus per cobrir dita mínima. 

En el cas de suspendre una activitat, la devolució dels diners serà valorada per l'empresa 
que realitza l'activitat i/o monitor. La decisió que aquesta esculli, en cap moment es podrà 
atribuir a la Vocalia d'Extraescolars. 

Totes les activitats s'abonaran mitjançant domiciliació bancària, portant la gestió dels seus 
cobraments l'empresa i/o monitor encarregat de cada activitat. En el cas de rebuts retornats, 
aquests seran abonats, bé mitjançant nova remissió al cobrament, juntament amb les 
despeses que origini aquesta devolució. L'impagament d'aquesta nova remissió al 
cobrament suposarà l'expulsió de l'alumne/a de l'activitat extraescolar en la qual estigui 
participant. 

Si existeixen moltes incidències en alguna activitat, la Vocalia d'Extraescolars es reserva el 
dret de canviar d'empresa i/o monitors. 
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NORMES  

Qualsevol suggeriment i/o queixa haurà de realitzar-se per escrit al correu electrònic 
extraescolars@ampamartamata.org. Rebran resposta, també per escrit, per part de la 
Vocalia d'Extraescolars. 

Per realitzar les activitats és imprescindible estar al dia en el pagament de les quotes. 

Les inscripcions en les activitats extraescolars són a mesos complets. Les empreses 
encarregades de les mateixes estan autoritzades a passar al cobrament els rebuts 
corresponents amb l'assistència a l'activitat en un sol dia del mes. No es realitzen 
proporcionals a dies inferiors a un mes, 

La baixa o alta d'un/a alumne/a en una activitat extraescolar haurà de comunicar-se entre els 
dies 20 al 25 del mes previ al que es desitja abandonar o incorporar. 

No es permetrà l'estada dels pares en les instal.lacions del centre durant el 
desenvolupament de les activitats. En cas de les activitats per a pares, no es permetrà 
l'estada dels fills al centre durant el desenvolupament de les activitats.  

En cas de precisar el servei d'acolliment, el servei serà a càrrec dels pares i el preu 
s'estipularà en acord amb l'empresa que realitzi el servei. 

S'exigirà puntualitat per recollir als nens que realitzin activitats extraescolars en les 
instal.lacions del col-legi quan finalitzin les mateixes.  

Si al nen/a el recull una persona que no és l'habitual, deu notificar-se al responsable de 
l'empresa i/o monitor contractat amb antelació, perquè el nen/a pugui ser lliurat a aquesta 
persona. Així mateix, si per qualsevol circumstància una persona no hagués de recollir a un 
nen/a, també haurà de notificar-se amb antelació. 

S'estableix un règim de faltes per a les activitats: 

 La falta de puntualitat en la recollida dels nens. 

 Si no guarden el degut respecte als monitors i/o companys tant de nens com de pares. 

 Davant agressions verbals i/o físiques a monitors i/o companys tant de nens com de 
pares. 

 Si té conductes que impedeixin el normal desenvolupament de l'activitat. 

 Si provoquen desperfectes en el col·legi, aules i/o materials que aquestes continguin. 
En aquest cas, els pares tindrà l'obligació de córrer amb les despeses necessàries que 
els esmenin. 

Així mateix s'estableix un règim de sancions: 

 La primera falta se sancionarà amb amonestació per escrit. 

 La segona falta comesa se sancionarà amb una setmana de NO assistència a l'activitat. 

 La tercera falta implicarà l'expulsió de l'alumne en l'activitat notificant-se per escrit als 
pares. 
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DRETS I DEURES DELS NENS 

Drets. 

 Fer suggeriments respecte a la millora en el desenvolupament de l'activitat. 

 Participar en l'activitat. 

 Ser respectats física i moralment. 

 Rebre l'ensenyament corresponent. 

Deures. 

 Respectar l'horari i les normes establertes. 

 Cuidar degudament el material i els espais on es desenvolupen les activitats. 

 Respectar als monitors, responsables i/o companys. 

 Col·laborar en el desenvolupament de l'activitat. 

 

DRETS I DEURES DELS PARES 

Drets. 

 Rebre informació sobre l'activitat que desenvolupin els seus fills. 

 Fer suggeriments per a la millora de l'activitat. 

 Lliurar per escrit en l'AMPA, qualsevol queixa sobre l'activitat a l'atenció de la Vocalia 
d'Extraescolars. 

 

Deures. 

 Signar el lliurament i acceptació de la normativa. 

 Respectar l'horari de recollida. 

 Abonar puntualment les quotes. 

 Assumir la responsabilitat de complir la normativa establerta. 
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ACTIVITAT DE PISCINA 

L'activitat de piscina també està regulada dins de les normatives generals de la vocalia, a 
més de la normativa establerta per l'Organisme Municipal que imparteix l'activitat. 

El nombre de nens per grup vindrà establert per l'Organisme Municipal, sense tenir cap 
responsabilitat la vocalia corresponent. Si més no, la vocalia farà tot el que estigui a la seva 
mà per obtenir les places sol·licitades i necessàries i l'horari més satisfactori per a les 
famílies, però sent la decisió final de l'Organisme Municipal. 

L'inici de l'activitat vindrà marcada segons normativa de cada Organisme Municipal i 
finalitzarà l'última setmana abans de l'inici de la jornada continuada de l'Escola. Això serà 
així per tots els grups oberts, tant de migdia com de tarda. 

El preu ve fitxat per l'Organisme Municipal de cada població on s'imparteix l'activitat i aquest 
haurà d'estar abonat abans de l'inici de la mateixa, així com la quota de soci de l'AMPA. 

En el supòsit que algú es doni de baixa una vegada iniciada l'activitat, l'import de la mateixa 
no serà retornat, a excepció de que la seva plaça sigui ocupada per un altre nen/a. En 
aquest cas, es retornarà la part proporcional des de la data de baixa. 

En el cas que algú vulgui realitzar l'activitat una vegada iniciada, l'import corresponent serà 
la part proporcional des de l'inici de la mateixa. 

El pagament serà a través de domiciliació bancaria. 

L'activitat s'haurà de desenvolupar amb el material que sigui establert i necessari pel seu 
correcte desenvolupament. El nen/a que no porti tot l'equip necessari pel desenvolupament 
de l'activitat, no podrà realitzar-la. 

Els grups, dies i horaris venen establerts per l'Organisme Municipal. La vocalia podrà 
demanar canvis i/o nous dies i horaris, sempre que hi hagi un interès d'un gran nombre de 
famílies, però no es garanteix l'obtenció del mateix. 

Els nens que ja estan realitzant l'activitat, tindran preferència de reserva de plaça d'un curs a 
un altre. Les places que no siguin confirmades en el termini establert, es donaran de baixa i 
seran les que es posaran a disposició de les famílies de l'escola 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

2020-2021 Horaris i preus 
Empresa Activitat Cursos Dies Horari Preu* 

 

Iniciació 
Esportiva P3 a P5 Dimarts 

16:30 a 17:45 

16 € 

Dansa P3 a P5 Dimarts 16 € 

Dansa 1r a 6è Dimecres 16 € 

Patinatge Urbà P3 a P5 Dijous 20 € 

Patinatge Urbà 1r a 6è Dimarts 
 

Patinatge 
Artístic 1r a 6è Dimarts 20 € 

Arts Marcials 
P3 a P5 Dijous 25 € 

1r a 6è Dimarts 30 € 

Art Attack 1r a 6è Dilluns 25 € 

Futbol 1r a 6è Dijous 16 € 

Rítmica 1r a 6è Dijous 18 € 

MY EXTRA 
ENGLISH 

My Art Club 
(Anglès) P3 a P5 Dilluns i 

Dimecres 
16:30 a 17:30 

1 dia: 20 € 

2 dies: 38 € 

Anglès 1r i 2º Dilluns i 
Dimecres 

16:30 a 17:30 2 dies: 38 € 

Anglès 3r i 4rt  Dimarts i 
Dijous  

16:30 a 17:30 2 dies: 38 € 

Anglès 5è i 6è Dimarts i 
Dijous  

16:30 a 17:30 2 dies: 38 € 

MAGIC 
VOLEI 

VILADECANS 
Volei 2n a 6è Dilluns i 

Dimecres 
16:30 a 18:00 25 € 

CAVALL 
BLANC 

Escacs 1r a 6è Dimecres 16:30 a 17:30 15 € 

CODELEARN 
Robòtica i 

Programació 1r a 6è Dimecres 16:30 a 17:30 45 € 

*Els NO socis tenen un increment de 30€/Trimestre per activitat 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS     2020-2021  
 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16:30 a 
18:00  

TASTA 
TARDES 

TASTA 
TARDES TASTA TARDES TASTA 

TARDES TASTA TARDES 

P3 a P5 P3 a P5 P3 a P5 P3 a P5 P3 a P5 

ACOLLIDA 
TARDA 

ACOLLIDA 
TARDA 

ACOLLIDA 
TARDA 

ACOLLIDA 
TARDA 

ACOLLIDA 
TARDA 

1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 

16:30 a 
17:30 

ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS ANGLÈS     

P3 a 2º 3º a 6º P3 a 2º 3º a 6º     

16:30 a 
17:45 

  
INICIACIÓ 
ESPORTIVA   

PATINATGE 
URBÀ   

  P3 A P5   P3 a P5   

  DANSA   
ARTS 

MARCIALS   

  P3 A P5   P3 a P5   

    
ESCACS 

    
    1r a 6è 

  

PATINATGE 
ARTÍSTIC/ 

URBÀ 

 
PROGRAMACIÓ 

I ROBÒTICA 
FUTBOL   

1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è   

ART ATTACK ARTS 
MARCIALS 

DANSA RITMICA   

1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è 1r a 6è   

16:30 a 
18:00 

VOLEI 
  

VOLEI 
    

2n a 6è 2n a 6è 

 


