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EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022  
 

Benvolgudes famílies,  

 

Després d'un 2020 inusual i marcat pels reptes que ens ha portat la pandemia, ens congratula poguer 

informa-vos de la represa de les Activitats Extraescolars pel curs vinent 2021-2022. A continuació 

us presentem les activitats que hem programat per aquest curs, així com les empreses i entitats que 

portaran a terme les mateixes: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 a 9:00 Acollida matinal 

EDUCACIÓ INFANTIL 

16:30 A 17:30 TEATRE 
(P4 a P5) 

 
(La Cuquera) 

MULTIESPORT 
(P3 a P5)* 

 
(Control Play) 

 PATINEM 
(P3 a P5)* 

 
(Control Play) 

 

 

18:00 a 19:00    PISCINA 
(P3 a P5) 

 
(Club Natació 

Molins de Rei)                                                      

 

* Les classes de P3 començaràn al Novembre 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

16:30 a 17:30 TAEKWONDO 
(1er a 6è) 

 

(Control Play) 

BASKET 

HANDBOL  

VOLEY 
(1er a 6è) 

 

TEATRE 

(1er a 6è) 

(La 

Cuquera) 

 

 

FÚTBOL 

SALA 

(1er a 6è) 

 

(Control 

Play) 

DANSES 

MODERNES 

(1er a 6è) 

(Control Play) 

 

 

17:15 a 18:00     PISCINA 
(1er a 6è) 

(CN Molins 

de Rei) 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

EMPRESA ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

 

FUNDACIÓ 

PERE TARRÉS 

Acollida matinal Durant el temps d’acollida el/la nen/a pot estudiar, llegir, jugar o fins 

i tot esmorzar, sempre dins l’espai que tenim destinat a l’escola: 

Espai d’acollida. Els monitors acompanyen als nens i nenes a la 

classe a les 9:00h. Hi ha dos trams d'acollida, a partir de les 8.00 o de 

les 8.30h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

PLAY 

Multiesport 
Activitat extraescolar que es fonamenta en el desenvolupament 
motriu i cognitiu dels mes menuts. Jocs i formes, jugades, destreses 

amb pilota i iniciació a la percepció espaial, per afavorir el seu 

desenvolupament motor i assegurant la diversió.   

Patinem 
L’objectiu de l’activitat és el d’iniciar els alumnes en aquest esport. 

A partir de jocs i exercicis tècnics se’ls motivarà per tal d’aconseguir 

l’equilibri i domini bàsic dels patins. Es recomana dur patins de 

quatre rodes.  

Taekwondo 
La formació en les arts marcials és una escola de vida, una manera 

d’afrontar els reptes diaris. És per això que quan s’educa a una 
persona en aquestes arts, no només estem parlant de tècnica sinó que 

també es pretén transmetre aquest missatge, preparar el nen/a per a 

uns valors força oblidats en l’actualitat com són el respecte, la 

tolerància, la humilitat i la disciplina. 

Basket, 

Handbol, 

Voley 

Activitat extraescolar d’iniciació esportiva en la que es treballen 

disciplines que requereixen coordinació ull-mà. Cada trimestre es 

treballarà un esport, tant a nivell tècnic com tàctic. 

 

Fútbol Sala 
Jordi Torras, capità del F.C.Barcelona Alusport i de la Selecció 

Espanyola de Futbol Sala, presenta la seva Escola de Formació de 

Futbol Sala. L’activitat es realitza un cop per setmana, i es realitzen 

una trobada per trimestre, per compartir aquest esport amb d’altres 

escoles.  

Danses 

Modernes 

Treball de les aptituds motrius, la sensibilitat musical, la capacitat 

creativa, la concentració, la percepció de l'espai, coneixement del 

propi cos. Realització  de danses modernes. Vine a ballar i gaudir del 

ritme!  

 

LA CUQUERA 
Teatre 

Activitat dissenyada per a que, a part dels coneixements tècnics a 

nivell teatral, els alumnes puguin aprofundir en altres aspectes que 

els ajudin a conèixe’s i créixer personalment, com ara la confiança, 

el treball en grup, la comunicació o l’expressió d’emocions.  

 

CN MOLINS DE 

REI 

Piscina 
Activitat per als més petits que proposa realitzar un seguit 
d’activitats que permetran a l’infant familiaritzar-se dins l’entorn 

aquàtic. L’acompanyament dels nens i nenes fins al Club Natació 

Molins de Rei, 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’activitat 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 i les activitats adreçades a 

P3 que començaràn al Novembre.  

 

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.  

 

Preus i pre-incripciones 

 
Les diferentes activitats dirigides presentades conten amb els següents preus: 

 

 Acollida matinal: 20€/mes per 30 minuts / 30€/mes per una hora 

 Activitats esportives: 20 €/mes 

 Taekwondo: 22 €/mes 

 Teatre: 24,50 €/ mes 

 Piscina* (Del 4 oct. al 17 juny). Ed. Infantil: 158 €., el curs (142,50 si es paga al 

comptat)  

Ed. Primaria: 149, 25 €., el curs (134,65 €., si es paga al comptat) 

* Possibilitat descompte per familia nombrosa 

 

 

Pre-inscripció: 

Per tal de poguer fer una previsió de la participació estimada que tindràn les activitats escollides 

durant el pròxim curs, agraïriem a les families interessades a que els/les seus/seves fills/es prenguin 

part en alguna o algunes de les activitats programades, ens enviïn un mail indicant les dades de 

contacte y les activitats escollides a afaescolaelpalau@afaescolaelpalau.cat abans del 31 de juliol.  

 

Al setembre, coincidint amb l'inici del curs, farem arribar a les families interessades la 

documentación necessària per formular la inscripció a cada una de les activitats.  

 

Conèixer ara la previsió de participants que poden tenir les activitats de cara al pròxim curs, ens 

permetrà assegurar que es puguin cel·lebrar i, en cas d'una alta demanda, crear més grups de 

participants.  

 

Cordialment,  

 

 

 

 

 

 

Comissió d’Extraescolars  

mailto:afaescolaelpalau@afaescolaelpalau.cat

