
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA FABRA (CURS 2012/20 13) 
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 
 
NOM DE L’ALUMNE 
 
CURS  
 
Nom i Cognoms del Pare/ Mare o Tutor 
 
Telèfons  Casa                                   Mare                                  Pare  
 
Correu electrònic 
 
Dades bancàries                                                                                                                             . 
 
El/la sotasignat autoritza a l’inscrit a les activitats extraescolar assenyalades que organitza l’AMPA de 
l’escola , a realitzar totes les activitats programades i a la difusió de les possibles imatges del/a meu 
fill/a a la pàgina Web de l’AMPA i d’Staff Sports. 
Signatura autoritzant: 
 
 
 
 

 

MARQUEU AMB UNA x  L’ACTIVITAT QUE US INTERESSI: 

 
CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

P4/P5 IOGA   ANGLÈS       

TEATRE 
i 

CONTES 
  

    

DIVERTENIS  

1er / 2on ANGLÈS 
   

TEATRE 
i 

CONTES 
 

 DIVERTENIS  
ESCACS 

  
  

  

VINE A 
BALLAR 

 
TRIMESTRALS 

 

        

3er / 4rt   
TEATRE  

i 
CONTES  

 

ANGLÈS  DIVERTENIS  
  

ESCACS  
  

 
 
 

VINE A 
BALLAR 

 TRIMESTRALS  

5e / 6e 

TEATRE 
i 

CONTES 
 

   
VINE A 

BALLAR  ANGLÈS  
  

ESCACS 
 
 

 
 



 

ACTIVITATS HORARIS PREUS  
Teatre i contes de 16:30 a 17:40 30,00 €/Mes 

Vine a ballar de 16:30 a 17:40 25,00 €/Mes 

Escacs de 16:30 a 17:40 25,00 €/Mes 

Manualitats/Jardineria/Cuina de 16:30 a 17:40 25,00 €/Mes 

Anglès* de 16:30 a 18:00 48,50 €/Mes* 
Ioga pares i fills de 16:30 a 17:40 30,00 €/Mes 

Divertenis de 16:30 a 18:00 30,00 €/Mes 

 
*Anglès:  
Les inscripcions d’anglès es fan a LES IDIOMES c/ Sant Isidre, 9 Alella. Podeu passar a 
buscar el full de matriculació pel despatx de l’AMPA. 
Material i matrícula 45,00€ (fotocòpies, material didàctic, manualitats, etc). 
Les classes començaran la primera setmana d’octubre a l’Escola Fabra. 
Les places es donaran per estricte ordre d’inscripció. Mínim d’alumnes per classe 6, màxim 12. 
 
 

 
 
NOTA: 
- Grup mínim per activitat:  10 alumnes 
- Totes les activitats constaran de 10 minuts per berenar, abans d’iniciar-se. 
- Totes les activitats s’abonaran per trimestres avançats. Un cop pagades no es 

tornarà cap import. 

- Aquests preus tenen un increment de 5,00€/mes per als alumnes no socis AMPA. 

- Per donar-se de baixa d’una activitats s’haurà de comunicar amb 30 dies 

d’antelació. 

- Per motius personals o de malaltia l’AMPA estudiarà cada cas. 

- No s’administrarà cap medicament sense recepta mèdica i sempre ho farà la 

persona responsable de l’activitat. 

- La inscripció es realitzarà la setmana del 17 al 25 de setembre 
 
 
UNA VEGADA OMPLERTA LA INSCRIPCIÓ, ENTREGAR-LA AL DESPATX DE 

L’AMPA  
 

Per a qualsevol dubte, consulta, suggeriment, etc..., us podeu dirigir a 

extraescolars@elbosquet.net  us atendrem el més ràpid possible. 

 

 

 



 
DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 
 
TEATRE I CONTES: Busquem petits actors per fer una gran obra! Vine al taller de teatre on disfressar-
se, maquillar-se i jugar és el més divertit. APUNTA’T i GAUDEIX !!  
 
VINE A BALLAR: L’activitat està oberta a la participació activa dels alumnes de primària que vulguin 
realitzar una activitat físic-mental, completa i integradora que a través de la dansa ens permeti conèixer 
el nostre cos, ens doni llibertat i afermi l'autoestima. La metodologia de l'activitat es realitza a través de 
jocs, música, propostes de coreografies, improvisacions i utilització d'objectes i elements que despertin 
les ganes de gaudir del ball. En aquesta activitat coneixerem i gaudirem dels diversos balls moderns 
actuals com el Hip-Hop, Funky, Dance, ritmes urbans, salsa, etc...  
 
 
ESCACS: El contingut pedagògic dels escacs per a l’educació està demostrat científicament. A més, la 
UNESCO recomana la seva pràctica i la valora com a molt positiva en la formació dels infants. 
L’alumne/a, quan juga a escacs, posa en pràctica les seves habilitats per a resoldre problemes i 
solucionar conflictes sobre el tauler. Això ho fa de forma lliure, en un ambient de diversió i companyia 
propis d’un joc, però condicionat per un sistema de regles que el professor va introduint progressivament. 
És a dir, l’objectiu és APRENDRE A PENSAR en un ambient lúdic, fet que sempre facilita l’assimilació i 
aprenentatge. 
 
 
ANGLÈS: L'objectiu fonamental dels tallers  d'anglès extraescolars és familiaritzar el nen amb la llengua 
anglesa més enllà de les classes convencionals i afavorir el interès en comunicar-se en aquesta llengua 
utilitzant un mètode interessant i divertit, basat en la comprensió i expressió orals. 
La finalitat és arribar a "aprendre jugant”, per  això utilitzarem diferents recursos tant narratius: rimes, 
contes, cançons i dramatitzacions que faran participar el alumne en situacions de comunicació simulades 
i recursos visuals: làmines i dibuixos que serviran de suport per estimular el vocabulari i les respostes 
orals. 
Els blocs temàtics que s'utilitzaran seran aquells que presenta el currículum escolar d'aquesta etapa: 
vocabulari de diverses intencions comunicatives com saludar, presentar-se, donar i demanar informació, 
localitzar objectes i temes generals com els colors, els números, les estacions de l'any, mesos i dies el 
cos humà, els esports, les professions, etc. 
El berenar formarà  part del taller, aprofitant aquesta rutina  per practicar  l’ idioma. 
 
IOGA PARES I FILLS: Activitat destinada a compartir un espai amb els nostres fills de manera lúdica. 
L’objectiu de la pràctica del ioga en família és fomentar els vincles i la fluïdesa de la relació, 
interrelacionant els moments de calma amb els de diversió. Mitjançant jocs i exercicis divertits, el nen 
aprendrà a eliminar la hiperactivitat, les tensions i la dispersió, aconseguint una major relaxació, 
comunicació, concentració, confiança i un millor desenvolupament físic i emocional. 
 
 
*MANUALITATS: L’activitat està oberta a la participació dels alumnes de primària. En ella podran gaudir 
d'un espai de creativitat i expressió. Les manualitats són una excel·lent activitat per estimular creativitat i 
desenvolupar la motricitat fina (precisió, força i habilitats a les mans), d’aquesta manera els petits faran 
servir i coneixeran diferents materials amb diverses textures i formes.     
 
 
*JARDINERIA: L’activitat està oberta a la participació dels alumnes de primària. En ella aprendran el  
cicle vital de les plantes, les seves adaptacions, les seves interaccions amb els altres éssers vius, i el 
respecte per la natura. Es plantaran llavors i aprendran a tenir cura de les plantes. D’aquesta manera es 
busca desenvolupar millor el sentit de la responsabilitat, el treball col·lectiu i les seves habilitats motrius. 
 
 
*CUINA SENSE FOGONS: Activitat destinada a nens de primària amb la qual volem fomentar una 
alimentació equilibrada per que els/les nens/es coneguin el plaer d'experimentar amb la gran varietat de 
menjars i aliments de la nostra gastronomia i d'altres. Aprofitarem l'activitat per impulsar bons hàbits 
alimentaris, alhora que podran descobrir d'una manera divertida els aliments. 
 
*Aquestes activitats seran TRIMESTRALS  

 
 


