Activitats organitzades per:

2019/2020

Totes aquestes activitats són gràcies a l’esforç i la
dedicació de moltes famílies que col·laboren amb

Activitats extraescolars,
acollida i ludoteca



Si voleu parlar amb el monitor cal fer-ho un cop finalitzada l’activitat, no mentre
es realitza.



Cal fer el pagament dels rebuts de les activitats mitjançant domiciliació bancària.
Fundesplai us girarà un rebut entre el dia 1 i 5 de cada mes. L’impagament per un
període de 2 mesos comporta la baixa de l’alumne, que no serà admès en l’activitat i cedirà la seva plaça als nens que estiguin en llista d’espera; abans, però, es
farà un preavís.



No s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció d’aquelles famílies que tinguin rebuts impagats.



Les baixes es realitzaran per la web. Cal notificar les baixes amb un mínim de 20
dies d’avançament, enviant un missatge de correu electrònic a coord.extraescolarssantmarti@fundesplai.org amb còpia
a extraescolars@ampaescolasantmarti.org on s’indiqui el nom del pare o la mare,
nom i cognoms del nen/a, curs, indicació precisa de l’activitat de la qual es dóna
de baixa i, si és possible, el motiu.



Comuniqueu a la Comissió d’Extraescolars qualsevol problema, incidència o suggeriment en relació amb les activitats extraescolars
(extraescolars@ampaescolasantmarti.org).



Cal informar immediatament si el/la menor ha contret qualsevol tipus
de malaltia infectocontagiosa que pugui repercutir en la salut de la resta de menors.



Us recordem que els nens i nenes només han de portar un petit “tentempié” per
trencar la gana (galetes o cereals i aigua, sucs no). el berenar l’han de fer a la sortida de l’activitat.



Us recordem que, per tal de resoldre qualsevol dubte, comptarem diàriament
amb la presència de la Ma. Carmen a la recepció de l’Escola (entrada principal):
Horari Mari Carmen:
Dilluns a dijous de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 18.15 h
Divendres de 12.30 a 15 h i de 16.15 a 17.30 h

Benvolgudes famílies,

Durant el curs escolar 2019-2020, l’AMPA de l’Escola Sant Martí un cop més 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 proposades tenen com a objectius
Contribuir al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i físiques dels alumnes de l’Escola.



enfortir valors com el treball en equip, la companyonia, la convivència i la participació.
afavorir el sentiment de pertinença a l’Escola per part dels estudiants i també de
famílies de l’AMPA.

Mitjançant pràctiques adequades a les diferents etapes evolutives es vol garantir la continuïtat de les classes al llarg de les diferents etapes de desenvolupament, i també oferir la
major estabilitat i coherència possible en els horaris.
Us recordem quines són les normes que, en interès de tots, regeixen les activitats extraescolars:

És indispensable ser soci de l’AMPA i estar al dia del pagament de la quota corresponent per poder fer ús de les activitats.






Les activitats són a porta tancada. Durant el primer i tercer trimestre es faran portes obertes a moltes de les activitats extraescolars perquè pugueu veure i gaudir de
l’evolució dels vostres fills/es.
És obligatori recollir els nens puntualment quan finalitzen les activitats, ja que els
monitors/es no es poden fer càrrec dels infants. 3 faltes de puntualitat (10 minuts
després de la sortida) en la recollida dels nens de les activitats extraescolars seran
motiu d’expulsió de l’activitat durant un mes. (PROTOCOL D’ENTREGA I RECOLLIDA
DE NENS A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Link blog AMPA:
https://ampaescolasantmarti.org/extraescolars-informacio-practica/).
Las classes que caiguin en dies de lliure disposició i/o festius no es recuperaran les classes ni es tornaran els diners

Per a què serveix ser soci de l'AMPA
i abonar la quota anual?
Que és l'AMPA
L'AMPA és l'Associació de Mares i Pares de l' Escola Sant Martí.
Som mares i pares de l’escola amb ganes de participar activament en les activitats educatives del centre. Tenim inquietuds i ens agrada col·laborar amb l’escola aportant el nostre granet de sorra. Alguns hi podem participar de forma puntual, altres de forma més
regular, però tots tenim clar que som part del triangle Escola-Infants-Família i que sent
actius l’enfortim.
L'AMPA, entre altres funcions, garanteix la qualitat del servei de menjador escolar,
coordina i supervisa les activitats extraescolars i els serveis d’acollida i ludoteca fora de
l’horari lectiu, organitza xerrades i cursos per a pares i mares, i activitats lúdiques i
festives perfacilitar la relació entre famílies i fer pinya.
Sent soci:
-Podràs participar en les activitats, a les festes, tallers i sortides que organitzem.
-Tindràs vot en aquelles decisions en què l'AMPA pot incidir:
Activitats extraescolars, menjador, casals, colònies, festes, tallers i sortides, aportacions
materials a l'escola, etc.

COM FER LA INSCRIPCIÓ
A LES EXTRAESCOLARS?
Un cop més i per tal de fer més fàcil la inscripció a les activitats
extraescolars actimes la nostra eina on-line, només cal que:




entreu a la web www.escoles.fundesplai.org
entreu a l’accés a famílies
doneu-vos d’alta com a família (encas que no no hagueu fet ja)



entreu a l’apartat extraescolars i seleccioneu les activitats que desitgeu

Durant tot l’any podeu utilitzar la mateixa web per tal de notificar les altes o baixes, consultar els rebuts mensuals de les activitats... I, a més a
més, podreu anar veient notícies d’actualitat i activitats que es realitzen a
l’escola.
Inici de les
inscripcions:

Dia 5 de juny al 15 de juny

ACOLLIDA MATÍ I LUDOTECA

DANSA MODERNA INFANTIL

L’acollida dels infants a primera hora del matí constitueix un temps clau per
rebre les consignes de les famílies i que la confiança que han dipositat en
l’escola la renovin dia a dia. Cal que sigui un moment càlid, que predisposi al
nen i a la nena a sentir-se bé la resta del dia.

Activitat amb “molta marxa” on el principal objectiu es que els nens ballin, es
moguin i coordinin a ritme de l’estil batuca.
Dinamització per treure tota la seva energia, ritme i imitació son les premisses
d’aquesta activitat.

La ludoteca de tarda és un espai d’esbarjo on els infants acaben el dia d’escola
d’una manera lúdica: amb jocs, petits tallers, contes... i on, a més, tenen l’opció de berenar (cal dur-lo de casa).

La dansa s’orienta desenvolupament de les capacitats relacionades amb la motricitat i el coneixement del propi cos, així com la importància de la coreografia, la memòria i el treball d'equip.

Els nens i nenes després del servei seran lliurats pel monitor a la porta d’entrada de l’escola.
Activitat adreçada a infants de P4 i P5
Dia i horari: dilluns de 16.30 a 17.45 h
Preu de l’activitat: 21.5€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig

Cursos a qui va dirigida : de P -3 a 6è
Dies i horari:
ACOLLIDA: de dilluns a divendres de 8.00 a 9.00 h
LUDOTECA: de dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 h
Durada de l’activitat: del 12 de setembre al 21 de juny

Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI

QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI D’ACOLLIDA I LUDOTECA

DANSA MODERNA PRIMÀRIA

Preu per dia esporàdic: 3.50€
Quota setembre

Quota octubre
a maig

Fix 5 dies 1 h

18,88 €

30,44 €

21,30 €

Fix 4 dies 1 h

16,29 €

25,72 €

18,00 €

Fix 3 dies 1 h

12,37 €

19,53 €

13,67 €

Fix 2 dies 1 h

8,53 €

13,147€

9,24€

11,94 €

18,86 €

13.20, €

Fix 5 dies *
30 min

Quota juny

* l’opció de 30 minuts només és per acollida matinal

En l’activitat de dansa moderna 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 música disco!
Activitat adreçada a infants de 1r a 6è
Dia i horari:
1r, 2n i 3r dimarts de 16.30 a 18.00 h
4t , 5è i 6è dilluns de 17.45 a 19.15 h
Preu de l’activitat: 23.8€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per FUNDESPLAI

ANGLÈS
Activitat en anglès dirigides a alumnes a partir de P4. A través de cançons,
jocs i música els nens i nenes aprenen la llengua d’una manera divertida. Sempre emfatitzant l’expressió i comprensió oral, introducció d’exercicis gramaticals a partir de 3r de primària (a través de jocs, karaoke i manualitats)
Activitat adreçada a infants de P4 a 6è
Dia i horari:
P4 i P5: dilluns de 16.30 a 17.45 h (iniciació i intermig)
1r i 2n: divendres de 16.30 a 17.45 h (iniciació i intermig)
3r i 4t: dilluns de 16.30 a 17.45 h (iniciació i intermig)
5è i 6è dilluns de 16.30 a 17.45 h (iniciació i intermig)*
Preu de l’activitat: 27,50€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per KIDDO

ESCACS
Mitjançant classes amenes, variades i divertides (jugant, fent fitxes, dibuixant,
usant l’ordinador) aprofitarem els múltiples valors educatius i pedagògics dels
escacs.
Activitat adreçada a infants de 1r a 6è
Dia i horari:
Dimarts, dimecres i divendres de 12.30 a 13.30 h i 13.30 a 14.30 h
El professor farà els grups depenent el nivell dels nens i nenes
Preu de l’activitat: 21,50€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny
Activitat dinamitzada per RAÜL ARZA

EDUCACIÓ
EMOCIONAL
EDUCACIÓ EMOCIONAL
Grups de joc per a conèixer i gestionar emocions, habilitats socials, comunicació, timidesa, conflictes, pors, frustracions...
Juguem per tal de conèixer i treballar les dimensions que formen la intel·ligència emocional.
Activitat adreçada a infants de P4 a 2n
Dia i horari:
P4, P5 1r i 2n: dimarts de 14:00 a 15:00
3r-6è: dimarts de 13:00 a 14:00
Preu de l’activitat: 39.5€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per LA NAU ESPACIAL espai educació emocional

PATINATGE EN LÍNIA
El patinatge és una activitat lúdica que ajuda als infants en el seu desenvolupament físic, potenciant el sentit de l’equilibri i el control del cos. Es tracta d’un
esport que es realitza a l’aire lliure en el que la tècnica preval per sobre de la
força i, per tant, és ideal per a qualsevol persona que el vulgui practicar. A
més a més, no es pot oblidar la vessant lúdica i social d’aquesta pràctica esportiva. A través del patinatge es coneix gent i s’estableixen relacions d’una
manera molt diferent a la habitual. Patinar comporta, en general: una modificació de l’equilibri, control en la modificació de la velocitat, una dissociació de
les parts del cos respecte de l’eix principal del patinador, interiorització de les
diferents funcions de les parts del cos i l’adquisició de la capacitat de controlar
l’espai i modificar la pròpia trajectòria.
És obligatori i imprescindible l’ús de casc i proteccions per a tots el
alumnes.
Activitat adreçada a infants de P4 a 6è (places limitades)
Dia i horari:
P4 i P5 dimarts de 16.30 a 18:00 h
1er a 6è dimecres de 16.30 a 18:00 h
Preu de l’activitat: 20€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per ROLLERGRIND

TEATRE MUSICAL
El teatre és una activitat d’expressió corporal i enriquiment del llenguatge a
través del món de la imaginació i la fantasia. Durant aquest curs els infants
aprendran a vèncer la timidesa, a relacionar-se millor amb els altres i a ser
més creatius. Tot això amb ritme i molta música.

Activitat adreçada a infants de P4 a 6è (places limitades)
Dia i horari:
P4, P5 i 1r-2n: dijous de 16.30 a 17.45 h
3r a 6è: dimecres de 16.30 a 17.45 h
Preu de l’activitat: 26,50€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per AMB CLASSE

ART

INSTRUMENTS
La pràctica instrumental és la que dóna significat a l’aprenentatge musical en
si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumne.
La resta d’assignatures s’organitzaran a l’entorn de l’instrument per tal de permetre, i a la vegada facilitar-ne, el seu aprenentatge i progrés.
Les classes són individuals amb una duració de 30 minuts. És obligatori apuntar-se també a llenguatge musical

Activitat adreçada a infants de 1r a 6è (places limitades)
Dia i horari:
de 1r a 6è: migdies de dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Preu de l’activitat:
Classes de 30 minuts: 53,50€/mes + 20€/mes de llenguatge musical
Classes de 45 minuts: 74,50€/mes + 20€/mes de llenguatge musical
Classes de 60 minuts: 96,50€/mes + 20€/mes de llenguatge musical
La quota de setembre és la meitat del cost mensual
Durada de l’activitat : del 17 de setembre a 21 de juny

Activitat dinamitzada per ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS
L’extraescolar d’Art proposa un espai de creativitat i coneixement , d’experimentació i descobriment des de les diferents propostes lúdiques. A traves d’un
dibuix, la pintura, la ceràmica, el collage, la música, el moviment i moltes altres expressions artístiques. Treballarem les capacitats de l'aprenentatge de
manera dinàmica i sensorial.

Activitat adreçada a infants P4 a 6è
Dia i horari:
Infantil P4 , P5 dimecres de 16.30 a 17.30 h
Primària de 1r a 6è: dimarts de 16.30 a 17.30 h
Preu de l’activitat: 22€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per LA PUERTA AMARILLA

TALLERS DE MÚSICA
Taller de sensibilització musical d’una hora setmanal que pretén desenvolupar
la sensibilitat dels nens i nenes vers la música combinant el treball sensorial i
motriu. Experimentaran amb la pulsació, el ritme, la cançó, el fraseig, la melodia, els registres, els instruments, etc...
Activitat adreçada a infants de P3 a P5 (places limitades)
Dia, horari i preus:
P3 dimarts de 16.30 a 17.30 h 24,00€/mes
P4 dijous de 16.30 a 17.30 h 20,00€/mes
P5: dijous de 16.30 a 17.30 h 24,00€/mes
P4 I P5 La quota de setembre és la meitat del cost mensual
Durada de l’activitat: de P 4 i P 5 12 setembre / P 3 l ’1 d’octubre al 31 de
maig

Activitat dinamitzada per ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS

LLENGUATGE MUSICAL
El llenguatge musical és una assignatura fonamental dins del procés de l’aprenentatge musical de qualsevol alumne i en aquesta s’aprofundirà en l’aspecte
més cognitiu de la música.
Aquestes classes es realitzaran en grups per nivells escolar i amb 1 professor
cada 10 alumnes.
Classe d’una hora setmanal per els alumnes de 1r a 6è i obligatòria per aquells
que facin instrument.
Activitat adreçada a infants de 1r a 6è (places limitades)
Dia i horari:
Dijous de 12.30 a 15.00 h (classes de 60 minuts)
Preu de l’activitat: 20,00€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre a 21 de juny

Activitat dinamitzada per ESCOLA DE MÚSICA ÀNGELS CASAS

BATUCADA
L’activitat de batucada consisteix en un grup de percussionistes que interpreten diversos estils musicals i ritmes afrobrasilers. Es una activitat lúdicafestiva, hi haurà la opció de participar activament en les festes de l’escola i del
barri. Aquesta activitat aporta valors que s'adeqüen a les necessitats que en el
futur seran indispensables, tals com el gust per l’art de la música, la capacitat
d’expressió i improvisació, la discriminació auditiva, la formació rítmica, el seguiment de normes de convivència, el treball en equip, i un gran ventall d’habilitats de demostrada utilitat,. i pels pares la possibilitat de gaudir d’una activitat lúdica juntament amb els seus fills.
Activitat adreçada a pares i fills de P5 fins a 6è
(es pot apuntar un adult amb un nen/a o cadascú per separat)
Dia i horari:
Divendres de 16.30 a 17.30 h
Preu de l’activitat: 21,50€/mes + cost únic inicial de 10€ per la compra del seu propi arnès
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per BRINCADEIRA

CAPOEIRA
Un art marcial brasiler que combina facetes de dansa, música i acrobàcies, així
com expressió corporal. En estimular la percepció dels nens, treballa les seves
habilitats i capacitats d’interpretació i organització de les informacions, la qual
cosa és molt important en el seu procés de construcció del coneixement sobre
si mateix i de l’entorn.
Activitat adreçada a infants de P4 a 2n (places limitades)
Dia, horari i preus:
P4 a 2n dijous de 16.30 a 17.30 h 26€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig

Activitat dinamitzada per CORDAO DE OURO

IOGA
Ioga a través de jocs, postures, cançons, respiracions, relaxacions i treballant
en equip. D’una manera no competitiva però si molt divertida i creativa, els
nens i nenes augmenten la seva força, flexibilitat, equilibri, sensibilitat, fent-se
conscients de la seva connexió cos-cor i ment.
Activitat adreçada a infants de P3 a 2n (places limitades)
Dia i horari:
P3 i P4 dimecres de 16.30 a 17.30 h
P5 a 2n dimarts de 16.30 a 17.30 h
Preu de l’activitat: 29€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per YOGUITOS

LOGOPÈDIA
"La logopèdia és la disciplina sanitària basada en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats i alteracions de la comunicació humana i de la deglució. Les dificultats comunicatives inclouen problemes
de veu i de parla, de llenguatge verbal, oral i escrit, de llenguatge no verbal i
de pragmàtica. Realitzem un treball adaptat i personalitzat a cada infant, ajustant constantment les seves fites per a poder obtenir els majors i millors resultats."
Activitat adreçada a infants de P4 a 6è
Dia i horari:
1 Sessió́ setmanal de 45 minuts o 30 minuts als migdies (HORARIS A
CONVENIR)
Preu de l’activitat: Sessions de 30 min 25€/sessió́ (+2,5€ mensuals)
Sessions de 45 min 28€/sessió́ (+2,5€ mensuals)
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig

Activitat dinamitzada per CAMINS

ROBÒTICA

PISCINA

Els nostres cursos estan estructurats per edats. Les nostres activitats permeten als estudiants ser actius, i buscar solucions creatives i cooperatives. D’aquesta maneta s’estimula l’instint d’aprenentatge i els alumnes estan motivats
per aplicar els seus coneixements en nous contextos, el que significa que s’embarquen en un procés continu d’aprenentatge auto-dirigit i retro-alimentat.10
alumnes per classe.
Activitat adreçada a infants de P4 a 6è
Dia i horari:
P4 i P5 divendres de 16.30 a 17.30 h
1r i 2n dilluns de 16.30 a 17.30 h
3r i 4t dijous de 16.30 a 17.30 h
5è i 6è dimecres de 16.30 a 17.30h
Preu de l’activitat: 44,50€/mes
Material: un únic pagament de 20€ per tot el curs al començar l ’activitat.
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31de maig

Activitat aquàtica dirigida ans nens i nenes que vulguin aprendre a nedar o a
perfeccionar el seu estil.
Els nens i nenes han de portar:
banyador (fàcil de treure i posar)
casquet de bany (fàcil de treure i posar)
esclops (fàcils de treure i posar)
tovallola (millor tipus capa)
raspall del cabell o pinta
Bossa per posar la roba mullada
Roba interior de recanvi
Barret de llana per l’hivern (pel camí de tornada)
Paraigües o impermeable en cas de pluja
Us demanen que faciliteu la feina amb els monitors i que els nens i nenes vagin
vestits amb roba còmoda: xandall, bambes amb velcro i evitat les mitges, botes i cordons els dies de piscina

Activitat dinamitzada per TECNOLEGORIS

ACROBÀCIES AÈRIES

NOU!!!

Treball de tècniques de la dansa contemporània en connexió amb l’acrobàcia
sobre teles i trapezi.
Balancejos, figures, equilibris i molt més!
Treball d’equilibri,força i flexibilitat.
Activitat per a infants de 2n a 6è(places limitades)
Dia i horari: de Dilluns de 16.30 a 17.45 h
Preu de l’activitat: 34,5€/mes
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 31 de maig
Activitat dinamitzada per AEREAL DANCE LAB

Activitat adreçada a infants de P4 a 6è
Places disponibles: 45 per dia
P4, 2n, 5è : dilluns de 12.45 a 13.30 h
P5, 3r, 4t ,5è i 6è: dijous de 12.45 a 13.30 h
3r, 4t, 5è i 6è: divendres 12.45 a 13.30 h
Preu de l’activitat: 72€/ trimestre
Durada de l’activitat: de l’1 d’octubre al 21 de juny
Activitat dinamitzada per Piscina CAN FELIPA i monitors d’acompanyament a la
piscina de FUNDESPLAI

