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Activitats Extraescolars 2021-22  
Benvolgudes famílies, 

  

Durant el curs escolar 2021-2022, l’AMPA de l’Escola Marta Mata ha confiat la 

gestió administrativa de les activitats extraescolars a la FUNDACIÓ CATALANA DE 

L’ESPLAI, pensant en els interessos i necessitats dels usuaris d’aquest servei. 

Les activitats extraescolars proposades tenen com a objectius bàsics conèixer els 

elements principals de la tècnica extraescolar a la que el nen/a s’hagi apuntat. Totes 

les activitats seran implantades per professionals en el món del lleure o l’ensenyament 

i amb la titulació necessària pel tipus d’activitat que realitzen. 

Des de l’AMPA voldríem recordar-vos quines són les normes que regeixen les activitats 

per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquestes: 

.- Cal fer el pagament del rebut de l’activitat mitjançant domiciliació bancaria. 

Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. El no pagament d’1 

quota significa no poder fer us de l’activitat (es farà un preavís). 

.- Les activitats tenen places limitades (mínim de 10 i màxim de 15). En cas de superar 

el nombre d’inscrits  hi haurà llista d’espera. 

.- BAIXES I ALTES:  Les altes i baixes durant el curs, s’hauran de notificar del 1 al 

20 del mes en curs per escrit per mail i comunicar-ho a la coordinadora. 

  

Fundesplai complirà amb totes les mides de seguretat i higiene que marqui la 

normativa relativa a la covid-19. Per aquest motiu, algunes condicions poden veure’s 

modificades. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Activitats Extraescolars 2021-22  

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Ja tenim disponible l’APP de Fundesplai que et permetrà inscriure els teus fills / filles 

a les activitats que oferim a la seva escola. Pots baixar-te-la des del Play Store 

(Android) o des de l'App Store (iOS). 

Trobaràs més informació, instruccions per registrar-te i ajuda a l'enllaç següent: 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app 

Les places s’atorgaran per estricte ordre d’inscripció. En cas que una activitat tingui 

més demanda de la inicialment prevista es valorarà la possibilitat d’iniciar un segon 

grup per realitzar la mateixa activitat. 

Teniu com a data límit el dia 13 de setembre de 2021 per inscriure 

els vostres fills/es a les extraescolars. 

  

  

 

 

https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app


 

 

  

 

 

Dansa 

Infants de 1r a 6è   

A l’activitat de ball es treballen una sèrie de conceptes que permetran als 

infants aprendre a ballar i que s’assoleixen de diferents formes en funció de 

les edats. Aquests conceptes són: sentit de l’espai i del ritme, pèrdua de la 

vergonya, reproducció de passos i moviments i domini del cos. 

Tot això a ritme de la música! 

 Dies i horari:  Dimarts de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 19,50 €/mes 

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves 

edats 

  

 

 Dies i horari: Dilluns de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 19,50 €/mensual * 

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig  

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

*Material a càrrec de l’infant 

  

       
 

 
 

 

Pintura 

Infants de 1r a 6è 

Amb aquesta activitat farem una descoberta de les diferents tècniques i 

experimentarem a través del joc i les diferents activitats artístiques 

proposades. Afavorirem el naixement, desenvolupament i enriquiment de 

l’expressió artística i espontània dels infants mitjançant les diferents 

tècniques i materials. 

 

 

 



 

 

 

  

Karate 

Infants de 1r a 6è 

La pràctica les arts marcials possibilita als infants el coneixement del seu 

propi cos, un  major control i coordinació dels moviments, així com el 

desenvolupament dels  valors personals i col·lectius. Amb la seva pràctica 

s’adquireix una gran condició física, es reforça la concentració i s’adopten 

unes normes fonamentals de conducta com el  respecte als altres, el control 

de la violència, l’esforç, la constància… 

 Dies i horari: Dimarts de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 24,50 €/mensual  

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

       
 

 
 

 

Patinatge Infantil 

Infants de P3 a P5 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les 

seves possibilitats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,....La 

metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats 

atraients que engresquin als nens/es.  

Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar els patins, les proteccions 

i el casc (no inclosos a la quota de l’activitat) 

  

 

 

 

 Dies i horari: Dijous de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 24,50 €/mensual  

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

  

       
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patinatge Grans 

Infants de 1r a 6è 

Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, les 

seves possibilitats i limitacions, la coordinació motriu, l’equilibri,....La 

metodologia serà atractiva, dinàmica i participativa, partint d’activitats 

atraients que engresquin als nens/es.  

Per a la realització d’aquesta activitat és obligatori portar els patins, les proteccions 

i el casc (no inclosos a la quota de l’activitat) 

  

 

 

 

 Dies i horari: Dimarts de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 24,50 €/mensual  

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

  

       
 

 
 

 



 

 

 

 

 

  Futbol 

Infants de 1r a 6è 

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els 

principals elements del joc,  que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica 

esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica d’aquest esport 

d’una forma motivadora i divertida. El futbol es considera un dels esports ideals 

per iniciar als alumnes en les responsabilitats, col·laboracions i relacions dels 

jocs col·lectius.  

  

Els dilluns participarem als partits organitzats per la Lliga Escolar, després de 

l’entrenament, de 17:30 a 18:30h.  

  

 

 Dies i horari: Dimecres de 16.30 a 17.45 h 

 Preu de l’activitat: 19,50 €/mensual  

 Durada de l’activitat: del 4 d’octubre al 27 de maig 

L’organització dels grups pot variar en funció del número d’inscrits i de les seves edats 

  

       
 

 
 

 



 

 

 

 

INSTRUCCIONS PER FER LA 

INSCRIPCIÓ  
 

 

 

 

 



 

 

 


