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EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020

Benvolgudes famílies,

Un cop valorades les vostres opinions a través de l’enquesta recentment realitzada a
continuació us presentem les activitats extraescolars que hem programat per a aquest
curs, així com les empreses o entitats que portaran a terme les mateixes:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.00 a 9.00h ACOLLIDA DE MATÍ
  EDUCACIÓ INFANTIL

 16.30 a
17.30h

ENGLISH
FUN

(P4 a P5)
(Control Play)

MULTIESPORT 
(P3 a P5)
(Control Play)

  

BALLEM
AMB RITME

(P3 a P5)
(Control Play)

 16.45 a 17.20
PISCINA

P3
(Personal 
Wellness)

 
PISCINA P5

(Personal 
Wellness)

 
PISCINA

P4
Personal 
Wellness)

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

16.30 a
17.30h

ROBÒTICA
EDUCATIVA

(1r a 6è)
(Control Play)

FUTBOL 
SALA  

(1r a 6è)
(Control Play)

URBAN
DANCE   
(1r a 6e)

(Control Play)

FUTBOL 
SALA 

(1r a 6e)
(Control Play)

EMPRESA ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

ACOLLIDA
MATÍ

Durant el temps d’acollida el/la nen/a pot estudiar, llegir, jugar o fins i tot esmor-
zar, sempre dins l’espai que tenim destinat a l’escola: Espai d’acollida. Els moni-
tors acompanyen als nens i nenes a la classe a les 9:00h. Hi ha dos trams d'aco-
llida, a partir de les 8.00 o de les 8.30h. Les portes s'obriran durant 5 minuts per a
facilitar l'entrada dels alumnes.

CONTROL-
PLAY

ROBÒTICA
EDUCATIVA

Disseny, muntatge i programació de Robots Educatius, mitjançant LegoWeDo i 
LegoMindstorms. La millor eina per desenvolupar la intel·ligència creativa, l’exe-
cució i l’autonomia.

URBAN
DANCE

Treball de les aptituds motrius, la sensibilitat musical, la capacitat creativa, la con-
centració, la percepció de l'espai, coneixement del propi cos. Realització de dan-
ses modernes. Vine a ballar i gaudir del ritme!

ENGLISH 
FUN

Activitats d’aprofundiment als continguts orals i escrits d’Anglès. Utilitzarem la 
llengua anglesa mitjançant tasques, rols i jocs divertits. Treball en petit grup.

BALLEM AMB
RITME

Iniciació als balls pels més menuts! Danses pensades per millorar la coordinació i
gaudir del ball

FUTBOL SALA
“JORDI 

TORRAS”

L’Escola de Futbol Sala Jordi Torras, coordinarà el procés formatiu. Activitat rea-
litzada per monitors especialitzats i organització de trobades trimestrals amb al-
tres escoles per realitzar partits.
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CONTROL-
PLAY

MULTIESPORT Jocs motrius, que desenvoluparan les habilitats bàsiques del desplaçament i ma-
nipulació d’objectes.

PERSONAL 
WELLNESS

PISCINA

Activitat per als més petits que proposa realitzar un seguit d’activitats que perme-
tran a l’infant familiaritzar-se dins l’entorn aquàtic. L’acompanyament dels nens i 
nenes fins al centre Personal Wellness, el realitzen els seus pares, mares, tutors 
legals o persones degudament autoritzades. També és responsabilitat d’aquestes
persones ajudar-los a desvestir-se i vestir-se. 

Abans de començar les activitats, els més petits són recollits a les seves classes i
acompanyats pels monitors als espais on es realitzen les activitats (excepte a l’activi-
tat de piscina).

Una vegada finalitzades les activitats, els monitors acompanyen als nens i nenes a la
porta central de l’escola (excepte a les activitats d’Acollida de matí i de Piscina) i són
els seus pares, mares, tutors  o familiars degudament autoritzats els que se’n fan
càrrec. Us demanem puntualitat.

El calendari  de les activitats  extraescolars s’ha planificat,  segons els  dies
lectius i festius del calendari escolar.

Totes les activitats estan programades d’octubre a maig, excepte en el cas de l’acollida
de matí que es realitza des del primer dia de curs fins l’últim.

Us recordem que el compromís amb les extraescolars és per tota la planificació de les
mateixes (setembre-juny i/o octubre-maig).

� Si alguna família té dubtes sobre si a l’infant li agradarà l’extraescolar Control
Play ofereix la possibilitat d’assistir el primer dia sense que, en cas d’ocasionar
baixa, suposi cap cost. Serà imprescindible, però, haver realitzat prèviament la
inscripció

En el cas de que per algun motiu s’hagi de suspendre alguna classe, se us informarà
degudament amb tota l’antelació possible.

Com realitzar la inscripció i preu de l’activitat

- Activitats realitzades per Control Play :   adjunt amb aquest document es
lliurarà el full d’inscripció que haurà de ser complimentat i enviat per correu
electrònic  a l’adreça elpalau.extraescolars@gmail.com o, només en el cas de no
poder fer-ho via e-mail, deixat a la bústia de l’AFA abans del proper 25 de juliol
(mateix dia de recollida de llibres i uniformes)
Preu: detallat al full d’inscripció annex (varia segons nombre d’activitats)

- Acollida de matí:   els pares haureu de realitzar la inscripció abans del dia 26
de  juliol  enviant  un  correu  electrònic  amb  nom  del  nen,  nom  del
pare/mare/tutor  legal,  curs  i  telèfon  a  la  següent  adreça:
me.escolaelpalau@peretarres.org
Preu: 30 minuts: 20€/mes   -  1 hora: 30€/mes
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- Piscina  P3,P4,P5:   les  inscripcions  es  realitzaran  directament  al  centre
Personal Wellness.  
Preu: 190€ per tot el curs

Un cop fet  el  recompte  de  les  inscripcions  informarem a les  famílies  respecte  la
realització o no de l’activitat. 

Esperem que la programació sigui del vostre interès i us recordem que per qualsevol
dubte  o  tema  a  tractar  ens  trobareu  a  l’adreça  de  correu  electrònic:
ampaelpalau@ampaelpalau.cat

Cordialment,

Comissió d’Extraescolars

Molins de Rei, 20 de juny de 2019


