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CALENDARI I INSCRIPCIONS

        ● Data d’inici de les activitats 
          extraescolars: 
          dimarts 1 d’octubre de 2019

        ● Data d’inici d’inscripció: 
          dilluns 17 de juny de 2019 a 
          través dels links que trobareu 
          a l’apartat corresponent de 
          cada activitat. 

        ● Final període d’inscripció:
        - PISCINA: 
           dilluns 8 de Juliol de 2019
        - RESTA D’ACTIVITATS: 
          dimecres 18 de setembre 2019 

FUNCIONAMENT
     
● Les inscripcions es realitzaran telemàticament mitjançant els enllaços que trobareu     a 
l’apartat corresponent a cada activitat.

● Les places són limitades (el nombre exacte varia segons les activitats i està indicat en la 
informació específica de cada activitat), se seguirà rigorós ordre d'inscripció.

● Cada activitat programada necessita un grup mínim d’infants per poder mantenir els 
preus. En el cas de no arribar al mínim, l’activitat no es realitzarà, a no ser que els afectats 
decideixin fer-se càrrec de la diferència en l’import del rebut mensual/trimestral.     

● L’última setmana de setembre cada empresa farà      una reunió de presentació del 
curs per a les famílies inscrites a la seva activitat. 

● Cada empresa farà servir diferents canals de comunicació amb les famílies pel segui-
ment de l’activitat (blog, informes, classes obertes, correus electrònics, etc).  En tot mo-
ment, les famílies es podran posar en contacte amb les diferents empreses per qualsevol 
qüestió.

QUADRE RESUM ACTIVITATS
 
Un responsable de l’AFA recollirà tots els infants d’extraescolars a les 16:30h i tindran 
temps de berenar (al despatx de l’AFA i al pati de davant) fins que arribin els monitors de 
l’activitat i es preparin per començar. 
L’activitat de piscina té lloc a l’esportiu Putxet els divendres a la tarda. Sortida de l’escola 
a les 16.30h i tornada a les 18.30h aproximadament. 
El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les inscripcions finals, de ser 
així es notificarà immediatament a les famílies.

INFORMACIÓ GENERAL 
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ACTIVITATS ESPORTIVES

IDIOMES

JOCS I EDUCACIÓ EMOCIONAL

Patinatge      GSB                  de P5 a 6è      23 €/mes     17h a 18h

Anglès       Tea or Coffe        de P3 a 6è            109 €/trimestre        16.45h a 17.45h

    La Nau Espacial       de P3 a 3r               40 €/mes         16’45h a 17’45h

Tenis                                  GSB                          de 1r a 5è                 23 €/mes              17h a 18h

Voleibol      GSB         de 2n a 6è                 23 €/mes              17h a 18h

Multiesport     GSB         de P3 a P5                 23 €/mes              17h a 18h

Fútbol      GSB         de 1r a 2n                      23 €/mes                       17h a 18h

Ioga       GSB         de P4 a 4rt                30 €/mes                       17h a 18h

Judo              de P4 a 6è                 23 €/mes              17h a 18h

Natació     Esportiu Putxet                de P3 a 6è            veure apartat natació      16.30h a 18.30h

Associació Judo Nou 
Barcelona

Jocs i educació
emocional
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ARTS DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES i DE PENSAMENT LÒGIC

Sensibilització musical   Kiddy Musics    de P3 a 2n       114 €/trimestre      16’45h a 17’45h

   Guitarra        Kiddy Musics     de 3r a 6è        135 €/trimestre      16’45h a 17’45h

     Swing/Hip-Hop      Swingcats     de P4 a 3r         78 €/trimestre          17h a 18h

 Circ   GSB amb Cirqueja       de 1r a 3r                   30 €/mes               17h a 18h

Petits Exploradors  Explorium         P4-P5              27 €/mes1        17h a 18h

Ciència I i Ciència II     Explorium   de 1r a 4rt         33 €/mes1         16.45h a 18h

  Robòtica      Explorium   de 3r a 6è         38 €/mes1         16.45h a 18h

     Escacs          GSB    de 1r a 4rt         23 €/mes   17h a 18h

1 Aquesta activitat requereix abonar una matrícula a principi de curs en concepte de material. L’import de la matrícula és de 25€ 
anuals per Petits Exploradors, 27€ anuals per Ciència i 30€ anuals per Robòtica.
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CALENDARI I INSCRIPCIONS

        ● Data d’inici de les activitats 
          extraescolars: 
          dimarts 1 d’octubre de 2019

        ● Data d’inici d’inscripció: 
          dilluns 17 de juny de 2019 a 
          través dels links que trobareu 
          a l’apartat corresponent de 
          cada activitat. 

        ● Final període d’inscripció:
        - PISCINA: 
           dilluns 8 de Juliol de 2019
        - RESTA D’ACTIVITATS: 
          dimecres 18 de setembre 2019 

ALTES FORA DE TERMINI 
           
● Es podran fer sempre i quan les activitats tinguin places lliures. 

● Cal fer la inscripció abans del dia 15 del mes anterior a l’inici de l’activitat, enviant un 
correu electrònic a l’empresa responsable de l’activitat amb còpia a 
extraescolarsreina@gmail.com      

● Per aquelles activitats amb matrícula (1), les altes entre octubre i gener hauran de 
pagar l’import sencer de la matrícula anual. Per les altes a partir de febrer es cobrarà la 
meitat de l’import de la matrícula.

BAIXES FORA DE TERMINI

● Caldrà notificar-les enviant un correu electrònic a l’empresa responsable de l’activitat 
amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com  abans del dia 15 del mes anterior 
a la baixa 

● En el cas de l’activitat de piscina les condicions són diferents, si-us-plau veure l’apartat 
específic de piscina.
     
● En cap cas es retornarà l’import de la matrícula per a aquelles activitats que en tinguin.

INFORMACIÓ GENERAL 

mailto:extraescolarsreina%40gmail.com%20%20%20%0D?subject=
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CALENDARI I INSCRIPCIONS

        ● Data d’inici de les activitats 
          extraescolars: 
          dimarts 1 d’octubre de 2019

        ● Data d’inici d’inscripció: 
          dilluns 17 de juny de 2019 a 
          través dels links que trobareu 
          a l’apartat corresponent de 
          cada activitat. 

        ● Final període d’inscripció:
        - PISCINA: 
           dilluns 8 de Juliol de 2019
        - RESTA D’ACTIVITATS: 
          dimecres 18 de setembre 2019 

REBUTS

● Cada empresa passarà els seus rebuts per domiciliació bancària. Els rebuts es passaran 
de l’1 al 10 de cada mes. Exceptuant l’activitat de Jocs i Educació Emocional (La Nau 
Espacial) que els passarà entre els dies 26-28 del mes anterior. Per aquelles activitats que 
es cobren de forma trimestral, els terminis estan especificats a l’apartat corresponent a 
l’activitat.

● Es cobrarà un extra de 5,00€ per cada  rebut tornat. L’empresa corresponent notificarà 
a la família que el rebut li ha estat tornat i si passats 15 dies no s’ha realitzat el pagament 
corresponent, es procedirà a donar de baixa el/la participant.
.

BEQUES

● Les famílies que vulguin demanar subvencions per infants i joves per a la pràctica espor-
tiva fora d’horari escolar, podran fer-ho sol·licitant la documentació necessària al despa-
tx de l’AFA (disponible a partir del mes de setembre), i omplint el formulari d’inscripció de 
l’activitat. Un cop entregada la beca a l’ajuntament, cal que ens feu arribar la còpia de 
color rosa a Global Sports Business o a l’AFA de l’escola. 

● Les beques van dirigides només per infants d’activitats esportives (marcades com a tal 
al quadre d’activitats) i de la franja d’edat de 6 a 17 anys, amb el compromís d’estar 
apuntats a l’activitat durant tot el curs escolar.      

INFORMACIÓ GENERAL 
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INFORMACIÓ GENERAL 

CALENDARI I INSCRIPCIONS

        ● Data d’inici de les activitats 
          extraescolars: 
          dimarts 1 d’octubre de 2019

        ● Data d’inici d’inscripció: 
          dilluns 17 de juny de 2019 a 
          través dels links que trobareu 
          a l’apartat corresponent de 
          cada activitat. 

        ● Final període d’inscripció:
        - PISCINA: 
           dilluns 8 de Juliol de 2019
        - RESTA D’ACTIVITATS: 
          dimecres 18 de setembre 2019 

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

● Tots els infants estan coberts per una assegurança general de l’AFA per a la realització 
d’activitats a l’escola. Addicionalment, l’AFA haurà de cobrar 4€/any a cada infant que 
realitzi activitats esportives en concepte de pòlissa d’accidents. Aquest import s’inclourà 
en el primer rebut de l’AFA. 

● No podrem garantir el servei de les activitats extraescolars en els dies de vaga. Arribat 
el moment, s’informarà en la mesura del possible del funcionament d’aquell dia concret.

MÉS INFORMACIÓ

Horari d’atenció al despatx de l’AFA 
(a partir del 12 de setembre de 2019)

De dilluns a divendres: de 17:00h a 18:00h

Telèfon: 932189752 
    

Correu Electrònic Comissió Activitats Extraescolars: 
extraescolars-reina@googlegroups.com

Pàgina Web: www.afareinaviolant.org

mailto:extraescolars-reina%40googlegroups.com%20?subject=
http://www.afareinaviolant.org
http://afareinaviolant.org
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PATINATGE 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Patinatge per pri-
mer cop a la nostra escola. GSB és una 
empresa dedicada a la gestió integral 
de les activitats esportives i lúdiques en 
un gran nombre de centres educatius.

HORARI
De P5 a 6è  Dijous de 17:00 a 18:00h

 
QUOTA

Preu mensual: 23 €  

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

GSB amb l’ activitat extraescolar de patinatge xou pretén oferir un projecte lúdic i es-
portiu dirigit a infants de qualsevol edat que patinin actualment o ve que es vulguin 
iniciar en el món del patinatge.
Aquesta proposta busca motivar els joves patinadors a millorar la seva tècnica de pa-
tinatge mitjançant l’entrenament dins i fora de la pista amb activitats orientades a les 
necessitats dels patinadors. 
Oferir un curs esportiu relacionat amb el món del patinatge artístic sobre rodes
• Millorar el patinatge dels alumnes des d’una perspectiva tècnica
• Fomentar la cooperació i la solidaritat mitjançant la disciplina “Xou conjunt”
• Realitzar les activitats esportives, lúdiques i educatives que van implícites en la pràctica 
del patinatge: dansa, expressió corporal i fonaments gimnàstics.
• Comprendre els ritmes musicals i saber seguir-los amb els diferents moviments del cos.
Programació:
• Es realitzaran exercicis de tecnificació de patinatge i en patinatge en grup. L’objectiu 
serà millorar el nivell i la tècnica dels patinadors i la seva coordinació i cohesió a nivell 
grupal
• Desplaçament en bloc
• Passos de dansa
• Realització de coreografies adaptades al nivell de cada grup utilitzant els elements 
treballats durant les sessions i potenciant la coordinació entre les patinadores per realitzar 
els elements alhora. 

Caldrà un mínim de 8 alumnes per oferir l’activitat. Donada la diversitat d’edats, hi haurà 
dos monitors per poder fer dos grups d’edat, de forma que els infants aprenguin al ritme 
adequat per al seu nivell.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com

OBSERVACIONS: 
Cal que els patins siguin de quatre 

rodes

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
mailto:extraescolars-reina%40googlegroups.com%20?subject=
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TENIS 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Tenis     . GSB és una 
empresa dedicada a la gestió integral 
de les activitats esportives i lúdiques en 
un gran nombre de centres educatius.

HORARI:
De 1r a 5è   Dilluns de 17:00 a 18:00h

 
QUOTA:

Preu mensual:  23€ 
 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

El tenis ha estat sempre una activitat esportiva elitista que requereix unes instal·lacions 
especifiques. GSB va introduir aquest esport als patis de les escoles a través del muntat-
ge de xarxes de mini-tennis, de manera que tots els nens i nenes en poguessin aprendre 
i gaudir. GSB aplica una metodologia pròpia, basada en l’estudi constant de l’evolució 
de l’esport. 
Els nens i les nenes gaudeixen i es beneficien d’una tècnica que els permetrà en el futur 
tenir menys riscos de lesions, així com un aprenentatge ràpid i efectiu.

Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor.

Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
mailto:extraescolars-reina%40googlegroups.com%20?subject=
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VOLEIBOL 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de VoleiboL. GSB és 
una empresa dedicada a la gestió in-
tegral de les activitats esportives i lú-
diques en un gran nombre de centres 
educatius.

HORARI:
De 2n a 6è Dimecres de 17:00 a 18:00h 

QUOTA:
Preu mensual:  23 €

 OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Comprensió del joc i coneixement dels aspectes fonamentals d’aquest esport.
Els nens i nenes aprendran i perfeccionaran la tècnica individual en moviments com el 
servei, la recepció, l’atac o el bloqueig. També es treballaran els aspectes tàctics i po-
sicionals en grup, per aprendre com mantenir la posició en accions de defensa i com 
col·locar -se a l‘hora d’efectuar accions d’atac.
L’objectiu final és que nens i nenes es diverteixin amb un esport que fomenta els valors de 
la feina en equip.

Durant el curs es pretenen assolir les següents tècniques:

• La rematada, el bloqueig i el servei  
• Toc de braços = recepció o toc de dits = col·locació o rematada = remat / finalització 
del punt
• Els equips alternen accions d’àtac amb accions defensives, en relació a les diferents 
tècniques

Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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FUTBOL 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Futbol. GSB és una 
empresa dedicada a la gestió integral 
de les activitats esportives i lúdiques en 
un gran nombre de centres educatius. 

HORARI:
De 1r a 2n Divendres de 17:00 a 18:00h

 
QUOTA:

Preu mensual:  23 €

 OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

L’esport estrella s’ofereix en una modalitat lúdica en la que els infants practicaran les 
tècniques bàsiques d’aquest esport, alhora que aprenen a treballar en equip i es diver-
teixen. Si hi ha interès i prou quorum, es pot plantejar la possibilitat de formar un equip per 
participar en alguna lliga escolar.

Normalment s’estructuren les sessions d’entrenament de la següent forma:

1.-Informació inicial.
2.- Escalfament (15% del total de la sessió, mínim 7 minuts).
– Carrera continua i mobilitat articular.
– Estiraments.
– Tècnica individual: Hi ha la tendència en alguns clubs d’introduir una part de treball 
tècnic dins l’escalfament. Si es fa un treball sistemàtic en cada sessió i al llarg de l’any són 
molts minuts de treball individual tècnic que fan millorar molt aquest apartat i alhora és 
un treball més agradable i divertit pels nens. Properament posarem alguns escalfaments 
tècnic que poden ser de molt tipus i molt variats.
3.- Part Principal (70% del total de la sessió).
4.- Tornada a la calma (15% del total de la sessió).
– Estiraments

Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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MULTIESPORT 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Multiesport . GSB 
és una empresa dedicada a la gestió 
integral de les activitats esportives i lú-
diques en un gran nombre de centres 
educatius.  

HORARI:
De P3 a P5 Dimarts de 17:00 a 18:00h 

QUOTA:
Preu mensual:  23 €

 OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

La nostra proposta per treballar l’activitat Multiesport, és a través de diferents continguts 
durant el curs.
Es posarà en pràctica el cos, la imatge i la percepció de l’espai, entre d’altres i es treba-
llen les habilitats motrius i les qualitats físiques bàsiques a través dels jocs.
El jocs és la base de qualsevol aprenentatge motriu i és per aquest motiu que a l’inici de 
cada sessió es fan jocs per treballar tots els elements relacionats amb l’esport.
El joc serveix perquè els nens i nenes desenvolupin la coordinació dinàmica general.

Durant el curs es portarà a terme la pràctica de diferents esports:
- Esports de raqueta (tenis, bàdminton)
- Pilota (Futbol, Basquet, Handbol, Pichi, ...)
- Circuits de psicomotricitat perquè els infants aprenguin exercicis de coordinació (saltar, 
girar, tombarelles)

Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor.

Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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JUDO 

L’Associació Judo Nou Barcelona ofe-
reix l’activitat de JUDO. El judo és un 
esport ideal per nens i nenes pel seu alt 
contingut pedagògic. Afavoreix el crei-
xement i desenvolupament de l’infant 
tant en l’aspecte físic com personal.  

HORARI:
Judo 1 P4 a P5 Dimecres de 17 a18:00h

Judo 2 1r a 3r  Dijous de 17 a 18:00h
Judo 3 4rt a 6è Dimarts de 17 a 18:00h

QUOTA:
Preu mensual:  23€

 OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

A nivell personal:
● Desenvolupa l’autoestima a nivell personal, social (escolar) i familiar
● Desenvolupa les capacitats d’autocontrol i afavoreix l’expressió de l’afectivitat
● Evita conflictes emocionals i aporta seguretat en un mateix
● Afavoreix la percepció d’un mateix i dels altres
● Canalitza l’agressivitat i referma la personalitat i afavoreix la concentració i la constàn-
cia
A nivell motriu:
● Millora el control corporal, la psicomotricitat, treballa l’orientació i la capacitat espacial 
i desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació
● Desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació
● Incideix en les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, traccions...)
● Desenvolupa les capacitats condicionants (força, resistència...)
Al llarg del curs, Judo Nou Barcelona organitza diferents activitats per a que els infants i 
les seves famílies puguin participar de la pràctica del Judo:
● La lliga judoka (8 activitats de cap de setmana)
● El dia de l’amic (1 classe on cada nen/a pot portar un amic/ga)
● Al Nadal una classe amb el Tió
● Just abans de Setmana Santa un entrenament amb els pares
● A final de curs classe oberta a les famílies amb entrega de cinturons.
OBSERVACIONS:
Grup mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 10-15 per monitor, depenent 
de la complexitat del grup. 
Els cobraments de les quotes seran trimestrals i es realitzaran de l’1 al 10 del primer mes.  
El grup de Judo 1 està enfocat a infants de P4 i P5 degut al seu grau d’autonomia. De 
totes maneres, si algun infant de P3 es volgués apuntar es valoraria el cas de forma indi-
vidualitzada.
Judo Nou Barcelona manté la relació amb les famílies a través de whatsapp i instagram. 
A més a més, a final de curs s’entrega un informe individualitzat de cada infant.
INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran a través del següent link: https://forms.gle/mwY9VKcAUSA6Y9yu5
La gestió de les altes i baixes es farà via correu electrònic a info@judonoubarcelona.com 
i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com  

https://forms.gle/mwY9VKcAUSA6Y9yu5
mailto:info%40judonoubarcelona.com%20?subject=judo%20nou%20barcelona
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NATACIÓ A L’ESPORTIU PUTXET 

La natació es durà a terme a l’Esportiu 
Putxet de Barcelona, situat al C/Mar-
mellà 23, a l’entrada superior del parc 
del Putxet. Els nens es desplaçaran amb 
autocar i monitors fins al club esportiu.  
L’activitat s’ofereix de P3 a 6è (amb 
criteris de priorització). Atenció, places 
limitades, inscripcions fins el 8 de Juliol! 

 OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

El programa aquàtic s’ofereix per a nens i nenes des de P3 fins a 6è, i està orientat a 
familiaritzar-se amb el medi aquàtic i aprendre els diferents estils de natació de manera 
lúdica. La natació aporta els següents beneficis:
- Millora la coordinació, l’equilibri i el coneixement de l’espai.
- Beneficia la condició cardiovascular, millora la resistència, amplia la capacitat de siste-
ma respiratori i la regulació de la circulació sanguínia.
- Incrementa la força afavorint que es produeixi un desenvolupament de les habilitats 
psicomotrius a partir de la resistència de l’aigua.
- La piscines de l’Esportiu Puxet no tenen clor.
     
L’Esportiu Putxet forma els grups de manera que hi haurà un monitor per cada 8 nens 
d’infantil i un monitor per cada 12 nens de primària. L’esportiu disposa d’una piscina més 
petita pels nens d’infantil i una altra piscina de 20m pels grups de primària. Les piscines de 
l’esportiu putxet duen un tractament amb sal i no porten clor. A principi de curs es farà 
una prova de nivell per formar els grups de la manera més adient.

Un autocar recollirà els nens a les 16.40h a la plaça Trilla, que aniran des de l’escola 
acompanyats per 2 monitors de l’empresa Campos Estela, i els portarà fins l’Esportiu Pu-
txet. Els nens podran berenar a l’autocar alguna cosa lleugera. L’activitat començarà a 
les 17.15h i tindrà una durada de 45 minuts. A les 18.20h el mateix autocar recollirà els nens 
a l’esportiu Putxet i els retornarà al punt de partida, on arribaran entre 18.30h i 18.40h. Els 
nens aniran acompanyats en tot moment pels 2 monitors de Campos Estela que roman-
dran a les instal·lacions mentre es fa l’activitat. 

HORARI i DESPLAÇAMENTS:
Divendres de 16:30 a 18:30h 
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NATACIÓ A L’ESPORTIU PUTXET 

La natació es durà a terme a l’Esportiu 
Putxet de Barcelona, situat al C/Mar-
mellà 23, a l’entrada superior del parc 
del Putxet. Els nens es desplaçaran amb 
autocar i monitors fins al club esportiu.  
L’activitat s’ofereix de P3 a 6è (amb 
criteris de priorització). Atenció, places 
limitades, inscripcions fins el 8 de Juliol! 

OBSERVACIONS:

- La data límit per inscriure’s és el dilluns 8 de Juliol. Afanyeu-vos!
- Disposem d’un màxim de 29 places i aplicarem criteris de priorització si els inscrits exce-
deixen les places. 

Criteris de priorització: 

- Grup d’edat: per obrir un grup caldrà un mínim d’infants per grup d’edat (infantil, cicle 
inicial/mitjà, cicle superior) per tal de mantenir la qualitat de l’activitat i formar els grups 
d’acord amb el nivell.
- es prioritzaran els nens dels cursos que no realitzen natació dins l’horari escolar.
- en els grups d’infantil es prioritzaran els infants amb més autonomia (p4-p5).
- ordre d’inscripció 
- Un cop acabat el període d’inscripció es treballarà la formació dels grups amb l’Esportiu 
Putxet i s’informarà les famílies del resultat tant aviat com sigui possible.
     
QUOTA:

- El preu és per trimestre i inclou la piscina, el transport i el monitoratge.
- Els pagaments es faran cada trimestre per avançat a través de l’AFA. S’informarà amb 
antel.lació de la data de cobrament del rebut. No es retornaran els imports abonats en 
cas de baixes un cop s’hagi efectuat el pagament ni s’acceptaran baixes fora de termini 
(veure apartat inscripcions). 
- Aquests preus s’han calculat tenint en compte que s’omplen totes les places ofertades. 
En cas contrari es recalcularan els preus i es consultarà a les famílies abans de tancar 
l’activitat. 

HORARI i DESPLAÇAMENTS:
Divendres de 16:30 a 18:30h 



16

Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2019 – 20 

NATACIÓ A L’ESPORTIU PUTXET 

La natació es durà a terme a l’Esportiu 
Putxet de Barcelona, situat al C/Mar-
mellà 23, a l’entrada superior del parc 
del Putxet. Els nens es desplaçaran amb 
autocar i monitors fins al club esportiu.  
L’activitat s’ofereix de P3 a 6è (amb 
criteris de priorització). Atenció, places 
limitades, inscripcions fins el 8 de Juliol! 

HORARI i DESPLAÇAMENTS:
Divendres de 16:30 a 18:30h 

         

 Dates              1 Oct – 21 Dec        7 Gen – 3 Abr            14 Abr – 19 Juny

Nº classes trimestre         10      13               9

 Preu/trimestre Infantil*     139 eur           151 eur          135 eur 

Preu/trimestre Primària*     134 eur           146 eur          130 eur 

    *La diferència en el preu ve donada per la quota de l’esportiu putxet i es deu al diferent 
ratio infants/monitor que s’aplica a infantil (8) respecte de primària (12).

INSCRIPCIONS:
Si us plau ompliu el següent formulari per fer la inscripció: 
https://forms.gle/xNzsLHTjYpkqSYx46
La gestió d’altes i baixes es farà via correu electrònic:
extraescolars-reina@googlegroups.com  

Les baixes s’hauran de comunicar amb un mes d’antel·lació a l’inici del trimestre: 
7 de Desembre per baixes de cara al segón trimestre i 14 de Març per baixes de cara al 
tercer trimestre.

1er trimestre             2n trimestre             3r trimestre

http://forms.gle/xNzsLHTjYpkqSYx46
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ANGLÈS

L’activitat extraescolar d’anglès anirà a 
càrrec de l’acadèmia Tea or Coffee. El 
2013 Tea or Coffee va obrir una acadèmia 
a Barcelona amb la visió de contractar 
professors nadius per a qui l’ensenyança 
sigui una vocació. Que puguin acompan-
yar cada persona en el seu objectiu per-
sonal pel que fa les seves necessitats, i que 
la part més important de les classes sigui la 
comunicativa.
Són una escola petita que ofereix serveis 
personalitzats i de qualitat. Treballen molt 
en la creació d’un espai, a l’aula, en què 
l’aprenentatge sigui un procés actiu i diver-
tit, i una experiència positiva pels alumnes.

Pels nens i nenes el contacte amb l’anglès ha de ser dolç, agradable, entretingut i molt 
positiu.
La filosofia d’ensenyament de l’anglès de Tea or coffee es basa en aquesta experiència 
positiva; es motiva els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicati-
ves i jocs, però sempre assegurant un progrés en l’adquisició de noves estructures i nou 
vocabulari.
Els professors són nadius i qualificats per acompanyar cada persona vers el seu objectiu 
personal, pel que fa a les seves necessitats, i que la part més important de les classes sigui 
la comunicativa.

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

● Que els nens aprenguin l’anglès d’una manera diferent
● Que facin activitats que els motivin a aprendre
● Que aprenguin d’una manera més comunicativa, més interactiva, a través de fugir dels   
llibres i de l’estil tradicional d’aprenentatge
● Que els alumnes experimentin un rang de situacions i contextos diferents on utilitzar 
l’anglès a través dels canvis d’activitats mensuals

OBSERVACIONS:
Grup mínim de 5 i màxim de 10 infants.
Els cobrament de les quotes seran trimestrals i es realitzaran de l’1 al 10 del primer mes.  
S’enviarà a les famílies un informe de l’infant el primer i segon quadrimestre.

INSCRIPCIONS:  
Les inscripcions es faran a través del següent link:aquí. 
La gestió de les altes i baixes es farà via correu electrònic a info@teaorcoffee.es i amb 
còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com      
 

HORARI
Anglès 1 P3 a P5 Dilluns de 16:45 a 17:45h

Anglès 2 1er-2n Dimecres de 16:45 a 
17:45h

Anglès 3   3r-4rt Dijous de 16:45 a 17:45h 
Anglès 4 5è-6è Dijous de 16:45 a 17:45h

QUOTA: Preu trimestral: 109 €

http://form.jotformeu.com/91473416715358
mailto:info%40teaorcoffee.es?subject=tea%20or%20coffee
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ARTS DE LA MÚSICA

L’empresa KiddyMusics ofereix l’activitat 
extraescolar de Música i de Guitarra. Es 
tracta d’un projecte educatiu que va co-
mençar l’any 2004 i que té com a objectiu 
que tots els nens i nenes desenvolupin de 
manera natural les seves aptituds musicals 
gràcies als nostres experimentats progra-
mes i la col·laboració del seu entorn fami-
liar. KiddyMusics, amb la seva àmplia ex-
periència com a escola de música, ofereix 
activitats extraescolars relacionades amb 
la formació musical, dissenyant els contin-
guts pedagògics adients per a cada edat 
i nivell, sense oblidar les propostes lúdiques 
i participatives. 
La música fomenta la creativitat. Aprèn 
a improvisar a través de l’únic llenguatge 
universal!

HORARI:
Sensibilització musical Infantil 1  P3 a P5 

→  Dimarts de 16:45 a 17:45h 
Sensibilització musical Infantil 2  1r i 2n 

→  Dijous de 16:45 a 17:45h
 

QUOTA: Preu trimestral:  114€

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

L’objectiu principal de la formació musical és millorar la capacitat d’aprenentatge, el 
desenvolupament mental i motriu, la concentració, la sensibilització i la memòria. 
Amb la música també es millora en altres aspectes com ara: la socialització, la creativitat, 
l’espontaneïtat, la seguretat, l’atenció i l’orientació espai-temps.
Sensibilització musical Infantil 1 – P3 a P5 
MÈTODE: Patrons rítmics – Tonals – Reconeixement d’instruments, Contes Musicals, 
Cançons, Audició Activa, Qualitat del So, Pulsació, Ritme i Percussió Menor.

Sensibilització musical Infantil 2 – 1r i 2n
MÈTODE: Patrons rítmics – Tonals – Moviment - Ritme i Pulsació – Audició Activa – Apre-
nentatge de les cançons del programa KiddyMusics – Qualitats del so - Percussió Menor.

OBSERVACIONS:

Els cobrament de les quotes seran trimestrals: De l’1 al 5 d’octubre 2019, de l’1 al 5 de 
gener 2020 i de l’1 al 5 d’abril 2020. 
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup.     
S’enviarà a les famílies un informe de l’infant el primer i segon quadrimestre.

INSCRIPCIONS:

Inscripció via telemàtica mitjançant aquest enllaç https://www.kiddymusics.com/con-
tact/ 
Els interessats haureu d’enviar omplert les dades que surten al contacte i després Kiddy-
Musics us enviarà el formulari d’inscripció.
S’hauran d’indicar bé les següents dades:
● nom i cognom del nen/a
● data de naixement
● mail i telèfon 
● activitat extraescolar reina violant
La gestió de les altes i baixes es farà via https://www.kiddymusics.com/contact/ i amb 
còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://www.kiddymusics.com/contact/ 
http://www.kiddymusics.com/contact/ 
https://www.kiddymusics.com/contact/
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GUITARRA

L’empresa KiddyMusics ofereix l’activitat 
extraescolar de Música i de Guitarra. Es 
tracta d’un projecte educatiu que va co-
mençar l’any 2004 i que té com a objectiu 
que tots els nens i nenes desenvolupin de 
manera natural les seves aptituds musicals 
gràcies als nostres experimentats progra-
mes i la col·laboració del seu entorn fami-
liar. KiddyMusics, amb la seva àmplia ex-
periència com a escola de música, ofereix 
activitats extraescolars relacionades amb 
la formació musical, dissenyant els contin-
guts pedagògics adients per a cada edat 
i nivell, sense oblidar les propostes lúdiques 
i participatives. 
La música fomenta la creativitat. Aprèn 
a improvisar a través de l’únic llenguatge 
universal!

HORARI:
Guitarra 1 3è a 4rt  Dilluns 

de 16:45 a 17:45h
Guitarra 2  5è a 6è  Dimarts 

de 16:45 a 17:45h
QUOTA:Preu trimestral:  135€

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

- Iniciació i coneixement de l’instrument. 
- Interpretació i percepció auditiva.
- Improvisació.
Es proposa l’activitat de guitarra per als nens i nenes de 3è a 6è de Primària.

Es crearien dos grups:
*Col·lectiva Guitarra 1 – 3è a 4rt 
*Col·lectiva Guitarra 2 – 5è a 6è

OBSERVACIONS:

Els cobrament de les quotes seran trimestrals: De l’1 al 5 d’octubre 2019, de l’1 al 5 de 
gener 2020 i de l’1 al 5 d’abril 2020. 
Grup mínim de 5 i màxim de 6 infants per grup.     
S’enviarà a les famílies un informe de l’infant el primer i segon quadrimestre.
Els alumnes s’hauran de dur la guitarra de casa.

INSCRIPCIONS:
Inscripció via telemàtica mitjançant aquest enllaç https://www.kiddymusics.com/con-
tact/ 
Els interessats haureu d’enviar omplert les dades que surten al contacte i després Kiddy-
Musics us enviarà el formulari d’inscripció.
S’hauran d’indicar bé les següents dades:
● nom i cognom del nen/a
● data de naixement
● mail i telèfon 
● activitat extraescolar reina violant
La gestió de les altes i baixes es farà via https://www.kiddymusics.com/contact/ i amb 
còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://www.kiddymusics.com/contact/ 
http://www.kiddymusics.com/contact/ 
https://www.kiddymusics.com/contact/
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CIRC

L’empresa Cirqueja en col·laboració 
amb GSB (Global Sports Business) ofereix 
l’activitat de circ per primer cop a l’escola. 
GSB és una empresa dedicada a la gestió 
integral de les activitats esportives i lúdi-
ques en un gran nombre de centres edu-
catius. Cirqueja és una xarxa d’artistes que 
creuen en l’ART com a eina de transfor-
mació social: pallassos, músics, acròbates, 
zancuds, malabaristes, contacontes, tra-
pezistes i tot el que et puguis imaginar.   
Descobreix les possibilitats i potencialitats 
que ofereix el món del circ com a elements 
transformadors de la realitat i de millora de 
la qualitat de vida.

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La idea es introduir els nens al món del circ, en la seva vessant creativa, esportiva i de 
creació grupal i individual. En totes les disciplines circenses s’utilitza el cos com a canal 
d’expressió, per la qual cosa tots els tallers aniran introduïts per un bon escalfament. Això 
és un element necessari però alhora molt enriquidor per les nenes i nens que aprenen a 
distingir els músculs que utilitzen per una cosa i l’altra, i com es bo treballar-lo.
Durant el taller s’introduirà a tots els nens a les següents tècniques:
Equilibrisme (eslackline i roda bola): Es tracta de caminar sobre una cinta que esta situa-
da arran de terra, pel que es molt fàcil practicar sense por. Treballa l’equilibri, la concen-
tració i la constància.
Aeris (trapezi fix i teles): Son dos dels elements aeris més importants en el circ. Al contrari 
del que se sol pensar, el trapezi fix no te perquè anar a gran alçada ni sol ser així. En les 
practiques es posa al nivell de les espatlles dels practicants, i amb un matalàs a sota, 
pel que no suposa cap absolut perill. Els alumnes pugen de un en un al trapezi sempre 
acompanyats del tallerista. El trapezi suposa un exercici que requereix força, i en la seva 
practica se n’adquireix. També te molt a veure amb la plasticitat i la dansa. Els petits te-
nen molta facilitat per aquest element i els suposa una cosa totalment nova i inaccessible 
fins al moment per ells.
Acrobàcia: Tot i que l’acrobàcia professional requereix molt entrenament i practica, sem-
pre es saludable conèixer figures bàsiques de l’acrobàcia que ens serviran per crear un 
número de circ, com les volteretes, les rodes, els ponts...Treballaran el cos, la flexibilitat.

OBSERVACIONS:

Grup mínim de 8  i màxim de 12 infants per monitor per oferir l’activitat.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

HORARI:
De 1r a 3r  Dilluns de 17:00 a 18:00h

QUOTA:
Preu mensual: 30€

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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IOGA

      L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de IOGA. GSB és una em-
presa dedicada a la gestió integral de les 
activitats esportives i lúdiques en un gran 
nombre de centres educatius.

Descobreix les possibilitats i potencialitats 
que ofereix el món del      ioga com a ele-
ments transformadors de la realitat i de mi-
llora de la qualitat de vida.

Observacions: Cada infant haurà de 
dur la seva estoreta.

HORARI:
Ioga 1 - De P4 a 1r Dijous 

de 17:00 a 18:00h
Ioga 2 - De 2n a 4rt Dimarts 

de 17:00 a 18:00h
QUOTA:Preu mensual: 30€

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

El ioga és una pràctica molt positiva en l’etapa de creixement dels nens, el seu objectiu 
essencial és l’equilibri i l’harmonia, entre el sentir, el pensar i l’actuar.
Els nens i nenes coneixerà el seu propi cos, aprendran a adquirir uns bons hàbits posturals, 
a ser conscient de les seves pròpies sensacions, aprendran a respirar bé, a relaxar-se, a 
desenvolupar la seva capacitat d’atenció, memòria i concentració.

Els beneficis del ioga són:
- La pràctica d’assanes (postures) ens ajuda a mantenir la musculatura de l’esquena 
forta i flexible, tenint una major flexibilitat en les articulacions i realitzen un massatge als 
òrgans interns alhora que estimulem la circulació sanguina. Els nens corregeixen els hàbits 
posturals, aprenen a mantenir la columna ben alineada i a nivell físic els nens es sentiran 
més àgils i forts. 

- Amb la pràctica respiratòria preservem la respiració innata del nen, respirar d’una ma-
nera complerta, amb tota la seva capacitat, els permetrà arribar a sentir un estat de cal-
ma i tranquil·litat a nivell mental i emocional, a relaxar-se, gaudir del silenci i de la quietud 
després del moviment.

- Aquest estat de relaxament l’ajudarà a fer front a l’estrès, a les situacions conflictives, i 
a la falta de concentració. Aprendrem tècniques per desenvolupar l’atenció i concen-
tració que els ajudarà molt a l’escola, preparar-se per un examen, concentrar-se en un 
partit en l’esport que practiquen...

OBSERVACIONS:
S’ofereix per a nens i nenes de P4 a 4rt. 
Grup mínim de 8  i màxim de 12 infants per activitat per oferir l’activitat.

INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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SWING - HIP HOP

Swingcats, escola de dansa que ensenya 
a ballar des del 2001, s’encarregarà de 

l’activitat de Swing.
Tens ganes de ballar i passar-ho bé? Vols 

treballar la creativitat per mitjà del teu 
cos? Apunta’t a l’extraescolar de Swing i 

Hip Hop!

HORARI:
Swing/Hip Hop 1 - P4 i P5 

Dilluns de 17 a 18:00h
Swing/Hip Hop 2  De 1r a 3r 

Dimecres de 17 a 18:00h

QUOTA: Preu trimestral: 78€

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Treballem la comunicació a per mitjà de la psicomotricitat, l’expressió corporal, el joc 
simbòlic i el moviment. A partir de les músiques del swing i també del Hip Hop, treballarem 
la creativitat, la improvisació.

Durant el curs s’aniran alternant els ritmes del swing i els del hip hop per oferir una varietat 
d’estils més engrescadora.

OBSERVACIONS:

Cal un mínim de 6 nens per oferir l’activitat i a partir de 12 es posarà una segona moni-
tora. 
El pagament és trimestral i el cobrament es fa a meitat de trimestre.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través de dos links, el primer per registrar-se com a usuari de 
Swingcats i el segon per inscriure’s a l’extraescolar. 

Així doncs, cal primer inscriure’s aquí: https://swingcats.cat/ca/registre/  I un cop fet 
aquest registre, cal inscriure’s al curs corresponent, aquí: 
https://swingcats.cat/ca/cursos-infantils-2018/
La gestió de les altes i baixes es farà via correu electrònic a info@swingcats.cat i amb 
còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com            

http://swingcats.cat/ca/registre/
https://swingcats.cat/ca/cursos-infantils-2018/
http:///swingcats.cat/ca/cursos-infantils-2018/
mailto:info%40swingcats.cat?subject=swingcats
mailto:extraescolars-reina%40google.grups.com%20?subject=extraescolars%20reina%20violant
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JOCS i EDUCACIÓ EMOCIONAL

La Nau Espacial serà l’encarregada 
d’impartir l’activitat extraescolar 

d’educació emocional. A partir del joc 
tractaran tots els àmbits que comprenen 
la intel·ligència emocional: coneixement 
de les emocions, gestió i comunicació de 

les mateixes, motivacions i valors personals, 
empatia i habilitats socials, com a temes 

principals.
Són l’únic centre especialitzat en el treball 
de l’educació emocional enfocat des del 

joc; no són un centre de psicoteràpia ni fan 
teràpia a l’extraescolar, però sí que el que 

fan és terapèutic en el sentit que contri-
bueix al benestar personal de l’infant i de 

retruc a la família.

HORARI:
Jocs i Educació Emocional 1  P3 a P5

Divendres de 16:45 a 17:45h 
Jocs i Educació Emocional 2  1r a 3r   

Divendres de 16:45 a 17:45h 

QUOTA: Preu mensual 40€

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

En aquest espai l’infant troba un grup d’iguals amb qui compartir experiències i emo-
cions; un professional que veuen com a adults de referència i confiança absoluta, un lloc 
segur on obrir el seu cor, les seves preocupacions i vivències, on trobar eines de gestió 
emocional i recolzament.
L’infant no té la sensació de venir a treballar res, ell/a sap que en aquest espai ve a fer 
jocs, i sap que allà parlem de les emocions de manera natural. D’aquesta manera, volem 
que comenci a incloure el vocabulari de gestió emocional en el seu dia a dia.
El personal que acompanya els grups té un perfil en l’àmbit de la psicologia, la pedago-
gia, l’educació en el lleure, i formació específica en educació emocional.

Jocs de pistes, contes, manualitats, circuits de proves, expressió corporal, meditació... 
Fem JOCS per treballar: coneixement i comunicació de les emocions, gestió emocional, 
motivacions i valors, autoestima, empatia, habilitats socials, frustracions, pors, ...
Es proposa aquesta activitats per als nens i nenes de P3 a 3r de Primària. Es crearan dos 
grups:
*Jocs i Educació Emocional 1 – P3 a P5 
*Jocs i Educació Emocional 2 – 1r a 3r     
Cada grup està dirigit i assistit per 1 professional de la pedagogia especialista en educa-
ció emocional.

OBSERVACIONS:
Grup mínim 6 i màxim de 12 infants per grup.
Informació via email als pares i mares dels temes que es van tractant.

INSCRIPCIONS:
Inscripció via telemàtica mitjançant aquest link -> FEU CLIC AQUÍ
Les altes i baixes es farà via correu electrònic hola.lanauespacial@gmail.com  i amb 
còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com            

http:///docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1SpCnh3m5LiDhb_PE9DsCS59gLbWnlSGA6YbP0Q0OgFu12A/viewform
mailto:hola.lanauespacial%40gmail.com?subject=la%20nau%20espacial
mailto:extraescolars-reina%40google.grups.com%20?subject=extraescolars%20reina%20violant


24

Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2019 – 20 

L’empresa eXplorium oferirà les acti-
vitats de ciència i robòtica. Explorium 
pretén fomentar el coneixement de la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques a través de l’educació 

en el lleure. 

HORARI:
Dimecres de 17 a 18:00h

 
QUOTA: Preu mensual:  27€

Matrícula: 25€ 
(a realitzar a principi de curs)

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Explorium treballa contemplant els següents aspectes que s’adapten en funció de les 
edats dels infants:
- Petits reptes o projectes: reptes a curt termini o projectes de mitja durada per assegurar 
la motivació permanent dels infants.
- Treball en equip: interacció entre els companys i companyes per promoure l’aprenentatge 
significatiu.
- Ens embrutem les mans: aprenem manipulant i construint. Ens cal emocionar-nos!
- Els infants descobreixen: els infants construeixen el seu propi aprenentatge. Activitats 
flexibles als seus interessos!
- Gran varietat de materials: diversitat per desenvolupar el treball científic. Treballem en 
diverses disciplines!
- Adequat per a diferents edats: donem reptes als infants en funció de la seva edat, evi-
tant així la frustració.

A Petits Exploradors realitzem activitats adaptades als infants de P4-P5 que afavoreixen el 
pensament científic mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimen-
tal. Treballem programant robots adequats per a aquesta edat, fomentem el pensament 
lògic i el raonament amb jocs especialitzats i ens iniciem en el món de l’experimentació 
i el mètode científic.        

OBSERVACIONS:
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link: Inscripcions extraescolars eXplorium
Les altes i baixes es farà via correu electrònic info@explorium.cat i amb còpia a 
extraescolars-reina@googlegroups.com            

PETITS EXPLORADORS

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50qzYywejPGunVohZziPkQBytEvpO1uNbhCTuWbuNdV7bgA/viewform
mailto:info%40explorium.cat%20?subject=explorium
mailto:extraescolars-reina%40google.grups.com%20?subject=extraescolars%20reina%20violant
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L’empresa eXplorium oferirà les acti-
vitats de ciència i robòtica. Explorium 
pretén fomentar el coneixement de la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques a través de l’educació 

en el lleure. 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Explorium treballa contemplant els següents aspectes que s’adapten en funció de les 
edats dels infants:
- Petits reptes o projectes: reptes a curt termini o projectes de mitja durada per assegurar 
la motivació permanent dels infants.
- Treball en equip: interacció entre els companys i companyes per promoure l’aprenentatge 
significatiu.
- Ens embrutem les mans: aprenem manipulant i construint. Ens cal emocionar-nos!
- Els infants descobreixen: els infants construeixen el seu propi aprenentatge. Activitats 
flexibles als seus interessos!
- Gran varietat de materials: diversitat per desenvolupar el treball científic. Treballem en 
diverses disciplines!
- Adequat per a diferents edats: donem reptes als infants en funció de la seva edat, evi-
tant així la frustració.

Els infants realitzen activitats STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) que 
afavoreixen el pensament lògic, la indagació i l’esperit científic. Treballem la química, la 
física, la biologia, la geologia, l’arquitectura, les matemàtiques i la robòtica d’una forma 
completament experimental i vivencial, amb l’objectiu d’aprendre tot embrutant-nos les 
mans. Es proposa crear dos grups per a aquesta activitat: un amb infants de 1r-2n i l’altre 
amb infants de 3r-4rt.        

OBSERVACIONS:
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link: Inscripcions extraescolars eXplorium
Les altes i baixes es farà via correu electrònic info@explorium.cat i amb còpia a 
extraescolars-reina@googlegroups.com            

CIÈNCIA

HORARI:
Ciència 1  1r-2n 

Dilluns de 16:45 a 18:00h 
Ciència 2  3r-4rt

Dimarts de 16:45 a 18:00h

QUOTA:Preu mensual: 33 €
Matrícula: 27€ 

(a realitzar a principi de curs)

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50qzYywejPGunVohZziPkQBytEvpO1uNbhCTuWbuNdV7bgA/viewform
mailto:info%40explorium.cat%20?subject=explorium
mailto:extraescolars-reina%40google.grups.com%20?subject=extraescolars%20reina%20violant


26

Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2019 – 20 

L’empresa eXplorium oferirà les acti-
vitats de ciència i robòtica. Explorium 
pretén fomentar el coneixement de la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques a través de l’educació 

en el lleure. 

HORARI:
Robòtica 1  3r-4rt 

Dimecres de 16:45 a 18:00h 
Robòtica 2  5è-6è  

Dilluns de 16:45 a 18:00h
 

QUOTA: Preu mensual:  38€
Matrícula: 30€ 

(a realitzar a principi de curs)

ROBÒTICA

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Ens centrem en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria, però sempre connectant amb 
les matemàtiques i les ciències experimentals. Treballem el pensament computacional a 
través de la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament.     
Es proposa crear dos grups per a aquesta activitat: un amb infants de 3r-4rt i l’altre amb 
infants de 5è-6è.

OBSERVACIONS:

Aquesta activitat té una durada d’1h i 15min (16:45-18h).
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup.   

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link: Inscripcions extraescolars eXplorium
Les altes i baixes es farà via correu electrònic info@explorium.cat i amb còpia a 
extraescolars-reina@googlegroups.com            

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50qzYywejPGunVohZziPkQBytEvpO1uNbhCTuWbuNdV7bgA/viewform
mailto:info%40explorium.cat%20?subject=explorium
mailto:extraescolars-reina%40google.grups.com%20?subject=extraescolars%20reina%20violant
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L’empresa GSB (Global Sports Business) 
oferirà l’activitat d’escacs. GSB és una em-
presa dedicada a la gestió integral de les 
activitats esportives i lúdiques en un gran 

nombre de centres educatius.     
Escac, mat, enroc, boig, pastor, ofegat, 

passadís, guitza, legal, boden... Què volen 
dir aquestes paraules? Vine i aprèn-ho!

HORARI:
De 1r a 4rt  Dimarts de 17 a 18:00h 

QUOTA:
Preu mensual:  23€

ESCACS

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

El Joc dels escacs és un esport mental, que ajuda als nens i nenes a desenvolupar, entre 
d’altres aspectes importants, la capacitat de concentració, l’atenció i la presa de deci-
sions. Tot això s’aconsegueix, de forma divertida i sense ser conscient, ja que es fa mentre 
es juga i s’aprèn.
Amb aquesta activitat, s’aprenen aspectes bàsics com el moviment de les peces i as-
pectes avançats com per exemple la doble amenaça o l’atac en descoberta.

OBSERVACIONS:

S’ofereix l’activitat de 1r a 4t.
Grup mínim de 8 i màxim de 12 infants per grup.   

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es faran a través del següent link:  https://bit.ly/2XbG42G 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb un mes d’antelació al correu 
info@gsb.cat i amb còpia a extraescolars-reina@googlegroups.com 

http://bit.ly/2XbG42G
mailto:info%40gsb.cat?subject=
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      TENIS        MULTIESPORT               VOLEIBOL  PATINATGE   FUTBOL           PISTA
    1r a 5è     P3 a P5           2n a 6è      P5 a 6è   1r a 2n 

      CIRC      JUDO 3         JUDO 1         JUDO 2                       GIMNàS  
    1r a 3r     4t a 6è          P4 a P5                 1r a 3r   

      IOGA 2            IOGA 1           LUDOTECA
      2n a 4rt            P4 a 1r   

GUITARRA 1        GUITARRA 2                    MENJADOR
   3r a 4rt               5è a 6è        

                       JOCS i ED. EMOCIONAL 2
                       1r a 3r     
CIÈNCIA 1   CIÈNCIA 2  PETITS EXPLORADORS   
  1r a 2n      3r a 4rt    P4 a P5     

ROBÒTICA 2            ROBÒTICA 1     
   5è a 6è       3r a 4rt 

ANGLÈS 1     ESCACS          ANGLÈS 2      ANGLÈS 4       
  P3 a P5       1r a 4rt             1r a 2n                  5e a 6e   

                ANGLÈS 3   
                    3r a 4rt  

                  NATACIÓ 
                  P3 a 6è   

SWING/HIP HOP 1     SENS. MUSICAL 1   SWING/HIP HOP 2  SENS. MUSICAL 2   JOCS i ED. EMOCIONAL 1 
    P4 a P5    P3 a P5           1r a 3r         1r a 2n              P3 a P5 

AULA 
DE MÚSICA

AULA 
DE MÚSICA

AULA 
DE PLàSTICA

AULA 
D’INFORMàTICA

AULA de 1r

AULA de 2n

ESPORTIU PUTXET

    DILLUNS            DIMARTS       DIMECRES     DIJOUS        DIVENDRES         ESPAI


	extraescolarsreina@gmail.com   

