
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MASMITJÀ. 

 

Benvolguts; us adjuntem formularis d’inscripcions de les activitats extraescolars pel 

proper curs 22/23. PER ORGANITZACIÓ DELS GRUPS, ÉS MOLT IMPORTANT QUE REALITZEU 

LES INSCRIPCIONS COM A MÀXIM FINS EL 15 JULIOL!! 

  

RECOMANEM QUE RESPECTEU EL PERIODE D’ADAPTACIÓ AMB ELS ALUMNES DE P3, I SI LA 

CONCILIACIÓ FAMILIAR US HO PERMET, NO DEIXAR-LOS FINS QUE PASSIN UNS DIES I VAGIN 

ADAPTANT-SE POC A POC.  ACABEN DE COMENÇAR I AL ESTAR TOT EL DIA ÉS POSSIBLE 

QUE AL QUEDAR-SE A L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR PLORIN I ESTIGUIN CANSATS I HO 

PASSIN MALAMENT.  

 

ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA QUE LA FAMÍLIA SIGUI SÒCIA i estar al corrent de pagament de la quota, la qual 

es cobrarà a cada familia a principis de curs des de l'AMPA. 

Les activitats extraescolars han d’ésser autofinançades, i, per tant, el preu està calculat per a un mínim d’alumnes 

que les facin viables. Si aquest número no s’assolís, es suspendrà l’activitat, amb el corresponent retorn dels 

diners.  

 

Si es plega de l'activitat durant el curs, no es retornen els diners. En el moment de la baixa, el segon 

rebut es cobrarà corresponent al temps que s'hagi assistit a l'activitat. 

Al costat de cada activitat teniu l'enllaç del formulari corresponent amb tota la informació. Heu 

d’emplenar totes les dades que es demanen i per cada fill/filla i cada activitat, fer un formulari. 

 

L’import que figura a l'activitat és el total de tot el curs. S'ha de realitzar el formulari d'inscripció amb el 

pagament d'una part del preu de l'activitat, fent l'ingrés al número de compte   ES95 0081 0178 6100 

0119 0020   i enviant el comprovant/justificant del pagament al mail extres@ampamasmitja.org posant 

sobretot a l’ASSUMPTE del mail: NOM I COGNOMS del Nen/nena i ACTIVITAT que es fa. 

El 2n pagament de la part restant del preu de l'activitat, es cobrarà passant el rebut al vostre número de 

compte al Març.  

 

Les activitats començaran a partir del primer dia d'escola, dilluns 5 de setembre 2022, a les 17h  ja es 

recolliran directament els nens/nenes de cada fila corresponent de la classe, i finalitzaran la setmana del 

5 de juny 2023.  

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h i els recolliran els monitors/es 

de cada extraescolar a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a 

l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera).  

Les activitats de Patinatge i Bàsquet es recolliran, a l’hora que acaben, pel portal gran del pati 

del C/de la Creu (davant Bon Area). 



RECORDEU LLEGIR DETINGUDAMENT TOT EL DOCUMENT i LA 

NORMATIVA, EXPLICACIÓ, DIES, PREUS, HORARIS… DE CADA ACTIVITAT I 

DINS DE CADA FORMULARI TAMBÉ ESTÀ TOT EXPLICAT I ESPECIFICAT. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

Per qualsevol dubte envieu correu a extres@ampamasmitja.org o basquet@ampamasmitja.org 

Comissió Extraescolars i Bàsquet AMPA Masmitjà. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

*CREATIVITAT i MULTIMÈDIA. ROBÒTICA Innova't 0- De P3 a P5. Dimecres de 17h a 18h. 

Preu 310€ anual. (155€ amb formulari d’inscripció a ES9500810178610001190020 -Al Març es 

passarà rebut de 155€  

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila 

de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi 

ha l’Olivera) a les 18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/NqvYveUyeUKkZD3b8 

 

Pels més petits de la casa, s’alternaran activitats creatives amb de multimèdia, de construcció i de 

l’enginy, per tal de potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica. Els 

alumnes s’introduiran a la robòtica per mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits com són el 

Pleo o les Bee-bots. Crearan escenaris amb la metodologia “Build to Espress” de Lego i es divertiran i 

consolidaran aprenentatges jugant i treballant de forma cooperativa amb les tablets. Tindrem amics de 

viatge; els simpàtics Dash&Dot i Zowi, dos nous robots que permetran endinsar als més menuts en l’inici 

de la programació gràcies a un procés d’aprenentatge gammificat. Els llibres i jocs de realitat augmenta, 

com l’Osmo, també seran un recurs amè i quotidià. 

 

 

*PSICOMOTRICITAT- De P3 a P5. De 17h a 18h. Preu dos dies: DIMARTS i DIJOUS 200€ anual (100€ 

amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 100€).  

Preu 1 dia: DIMARTS o DIJOUS de 17h a 18h. Preu 125€ anual (es fa el pagament total dels 125€ amb el 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020  

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/iGyrwzv5WGuP9DTr5  

 

https://forms.gle/NqvYveUyeUKkZD3b8
https://forms.gle/iGyrwzv5WGuP9DTr5


Les sessions ofereixen exercicis en forma de jocs de ritme, de moviment i d’expressió corporal. S’utilitzen recursos 

com tallers de treball sensorial, circuits, jocs moguts d’interior entre d’altres activitats. Al final de cada sessió 

s’inclouen exercicis de comprensió i expressió verbal. Activitat física la qual ens familiaritzarem amb el moviment i 

el domini del mateix cos com a mitjà d’expressió i relació amb l’entorn. Per poder utilitzar el cos com a mitjà 

d’expressió i relació ens cal conèixer-lo i dominar-lo. A través de la psicomotricitat ajudarem als nens/es a 

consolidar estructures cognitives per afavorir el seu desenvolupament futur. Objectius: ·Conèixer el propi cos, així 

com les seves possibilitats i limitacions. ·Controlar l’equilibri i la respiració. ·Descobrir les possibilitats i qualitats del 

moviment i adquirir una correcta estructuració de l’orientació espacial.  

 

*BONA TARDA ACTIVITATS- De P3 a 2n. De dilluns a divendres de 17h a 18h. (3r, 4t, 5e i 6e servei 

només els Divendres! NOMÉS AGAFANT TOT EL CURS. (El servei eventual NOMÉS si hi ha un mínim 

d’inscripcions que es realitzin l’activitat el divendres tot el curs)  *Preu 120€ UN DIA SETMANAL durant tot 

el curs. Es fa el pagament total dels 120€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020  

  

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/njxbu8ADkmSMwvtJ7  

 

Servei adreçat a aquelles famílies que per diferents motius es troben en la necessitat de deixar els seus fills/es a 

l’escola un cop finalitzada aquesta. Oferim als nens i nenes un espai agradable i tranquil on fer diferents activitats 

manuals que despertin la seva creativitat. Proporcionem recursos lúdics per fer aquesta estona més amena, 

fomentem un ambient agradable i distès entre els participants. Estimulem una actitud positiva davant dels reptes 

del dia a dia. Oferim taller de contes, manualitats, jocs i moltes més activitats lúdiques. És una estona per 

aprendre jugant. Aquest servei és un espai de convivència on es fomenten activitats creatives un cop finalitzada la 

jornada escolar. Per fer que aquest temps sigui el màxim de tranquil i acollidor cada dia s’oferirà una activitat 

diferent on estimular l’àrea creativa, motriu i reflexiva.  

OBSERVACIONS: Aquesta activitat, s’ofereix també com a servei d’acollida. Es pot triar l’activitat més d’un dia; I 

es pot realitzar de forma eventual avisant a l’escola abans de les 16h. PREU DIES EVENTUALS: 5€/dia pagant a 

Consergeria,dient Servei Bona Tarda i el nom i cognoms nen/nena.  

RECORDEU: Els DIVENDRES s’oferirà el servei eventual NOMÉS si hi ha un mínim d’inscripcions que es 

realitzin l’activitat el divendres tot el curs. 

 

*TEATRE. AMUNT EL TELÓ!- De P4 a 6è. Dilluns 17h a 18h. Preu 230€ anual. (115€ amb 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 115€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila 

de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi 

ha l’Olivera) a les 18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/UWg3StpQDKmmqsMu7 

 

https://forms.gle/njxbu8ADkmSMwvtJ7
https://forms.gle/UWg3StpQDKmmqsMu7


Pels petits treballem l’educació emocional és la nostra eina per educar. El mètode que utilitzem engloba 

bàsicament elements de les Arts Escèniques i de l’Artteràpia com a principal canal per l’expressió i la 

comunicació i ho fem a través de diferents llenguatges artístics com el teatre, el clown, l’expressió 

corporal i gestual... 

Pels grans de la casa: T’agrada actuar? Vols fer d’actor o actriu? A través de l’experimentació de 

diferents rols i personatges, ens apropem al món teatral. Realitzarem improvisacions i interpretacions de 

diferents personatges i situacions, a partir del joc teatral. Treballarem amb un centre d’interès totalment 

renovat cada temporada, amb eixos d’animació diferents per cada setmana. A LA IDEA LI DONEM 

FORMA, MOVIMENT I VEU! 

 

*EnglisHub MASMITJÀ- P3 i P4- Dilluns de 17h a 18h. P5, 1r i 2n- Dimecres de 17h a 18h   Preu anual 

250€ (Pagament 125€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà 

rebut de 125€) 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/dHNKNgEVj4YNMR9m8  

 

Treballem a partir de quatre pilars: SONGS/MOVEMENT, STORIES/BOOKS, CRAFTS/WORKSHEETS and 

GAMES/TOYS. Normalment incloem la majoria d’aquests elements a cada classe. Al llarg del curs, fem quatre 

temes generals per a tots els cursos però que s’adapten i s’aprofundeixen més o menys segons l’edat i el nivell 

dels alumnes. Encara s’han de decidir els temes pel curs 2022-2023   però aquest curs, hem fet MUSIC, SPORT, 

FOOD, GEOGRAPHY. Anem rotant els temes i el material entre les professores. Ens centrem sobretot en la 

comprensió i l’expressió oral amb tots els cursos, adpatant-nos al nivell dels alumnes, per exemple, en principi 

només comencem a llegir paraules a partir de P4 i escriure’n a partir de P5. A més, treballem temes bàsiques com 

ara les estacions (autumn, winter, spring and summer), els mesos, els dies, les lletres, els números, els colors… i 

incorporem la celebració de festes culturals puntuals que poden anar variant segons el criteri de la professora. 

Aprendrem l'anglès d’una manera més natural i divertida! Farem una mini immersió lingüística en un entorn lúdic i 

motivador amb l’anglès com a llengua vehicular. Cantarem, ballarem, pintarem, farem manualitats, jocs, contes i 

molt més. Farem volar la nostra imaginació en un petit món creatiu angloparlant… Join The Masmitjà EnglishHub!  

 

*ROBÒTICA-INNOVA’T 1 i 2- De 1r a 6è. Dimecres de 17h a 18.30h. Preu 320€ anual. (160€ amb 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 160€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila 

de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi 

ha l’Olivera) a les 18.30h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/kwkZGVBhs9Aw59mp6  

 

https://forms.gle/dHNKNgEVj4YNMR9m8
https://forms.gle/kwkZGVBhs9Aw59mp6


En tots els nivells, enfortirem l'interés dels nens i nenes cap a les STEAM (ciència, tecnologia, 

enginyeria, art i matemàtiques) a través de la robòtica mitjançant projectes i reptes. Construiran i 

programaran les seves creacions, treballant i experimentant amb plataformes educatives (VexGo, 

Micro:bit, Lego...). Pels més grans, de manera cooperativa muntaran i programaran els seus propis 

robots. Aprendran conceptes de programació més avançats i possibles millores dels seus dissenys, 

treballant i experimentant amb les plataformes educatives (VexGo, Micro:bit, Lego...). Els proposarem 

endinsar-se en la robòtica de competició amb VexGo, construint, conduint i programant els seus robots 

amb l'objectiu de superar diverses missions.  

Per a totes les edats: Reptes d'autonomia, treball en equip i pensament computacional!  

 

 

*MULTIESPORTS- De 1r a 3r. Dijous de 17h a 18h. Preu 200€ anual. (100€ amb formulari d’inscripció  a 

ES9500810178610001190020  -Al Març es passarà rebut de 100€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/KP3yDW3ar5eDqhkH9  

 

Treballarem diferents esports amb l’objectiu de millorar el desenvolupament motriu, personal i emocional dels nen/a que 

participa, tan per la seva vida diària com per la pràctica esportiva, ja sigui encaminada a l’oci o a la competició. En aquesta 

activitat extraescolar sempre partim del joc com a eina educativa.  

Objectius: *Adquirir a través del joc la coordinació d’habilitats motrius bàsiques com són desplaçaments, salts, girs... i la 

coordinació amb llançaments, bots, passes, recepcions, conduccions... *Dominar el propi cos a partir de treballar per segments, 

lateralitat, equilibri... *Aprendre a respectar a tots els components del joc i fomentar el treball en equip. S’introdueix les sessions 

a partir de jocs de cooperació, de carrera, jocs tradicionals, jocs d’oposició, circuits de psicomotricitat i de velocitat, entre 

d’altres i se segueix amb la iniciació de l’esport a practicar, ja sigui de raqueta, de pilota i/o sense material. 

 

 

*CREACIÓ DIGITAL - INNOVA'T 3- De 1r a 6è. Dimarts de 17h a 18.30h. Preu 320€ anual. (160€ amb 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 160€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18.30h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/itkQhkWiiZhScnPXA  

 

Els alumnes faran ús de les tecnologies per a desenvolupar coneixements de caràcter multimèdia i audiovisual, creació de 

petits vídeos, videojocs en 2D o 3D, modelatge de personatges i animacions.  

Es faran diversos projectes creatius, desenvolupant al màxim la seva creativitat, autonomia i el treball en equip a partir 

d'activitats dinàmiques. Les activitats i eines estan adaptades a les seves edats, capacitats i experiències. Endinsa't i gaudeix 

de la creativitat digital, dissenyant, editant i compartint les teves creacions! 

 

 

https://forms.gle/KP3yDW3ar5eDqhkH9
https://forms.gle/itkQhkWiiZhScnPXA


*TALLER ART! DRAC BLAU- De P5 a 6e. Dimecres de 17h a 18h. Preu 310€ (155€ amb formulari 

d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 155€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a 

l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/N5rdQhV7nEy4hY988  

 

El TALLER D'ART és un espai didàctic per al desenvolupament de l'expressió plàstica. El treball es centra en 

acompanyar als nens i nenes a despertar la seva percepció sensible, alliberar-se d'imatges preconcebudes i a 

desenvolupar la seva pròpia capacitat creativa. Descobrirem el món del color i les seves qualitats, farem collage, 

pop ups, dibuix de formes, ritmes, dibuix dinàmic, dibuix lliure... i experimentarem amb el fang, tot descobrint les 

tècniques bàsiques de la ceràmica i el modelat. 

 

 

*FUNKY/DANSA- De P4 a 6è. Dimecres P4, P5 i 1r. Dilluns 2n, 3r, 4t, 5e, 6e de 17h a 18h. Preu 230€ 

anual. (115€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 115€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/EssfgE53sZdsDTEQ7  

 

El nostre objectiu és treballar estils de balls, descobrir els diferents moviments, dinàmiques, energies, i músiques 

mitjançant la dansa creativa. Per desenvolupar-la treballarem: -Psicomotricitat: descobriment del cos, lateralitat, 

coordinació, equilibri... 

-Interpretació musical, -Expressió corporal i improvisació, -Jocs de ball: desenvolupament del treball en equip i 

integració. 

 

*AULA ESTUDI- De 3r a 6è. De dilluns a dijous. Preu 120€ UN DIA SETMANAL tot el curs. Es fa el 

pagament total dels 120€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada 

classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 

18h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/SQPx6rJp1U5dmL876  

 

Aquest servei és un espai de convivència on es fomenten  activitats de lectura, fer els deures, estudiar.... un cop 

finalitzada la jornada escolar. 

OBSERVACIONS: Aquesta activitat, s’ofereix també com a servei d’acollida. Es pot triar l’activitat més d’un 

dia. I es pot realitzar de forma eventual de Dilluns a Dijous, avisant a l’escola abans de les 16h. PREU DIES 

EVENTUALS: 5€/dia pagant a Consergeria,dient Servei Aula Estudi i el nom i cognoms nen/nena. 

 

https://forms.gle/N5rdQhV7nEy4hY988
https://forms.gle/EssfgE53sZdsDTEQ7
https://forms.gle/SQPx6rJp1U5dmL876


*PATINATGE- De P4 a 6e. Preu dos dies Dimarts i Dijous 340€ anual. (170€ amb formulari d’inscripció  a 

ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 170€ 

Preu UN DIA Dimarts o Dijous 260€ anual (130€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020  

–Al Març es passarà rebut de 130€ 

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h . Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a 

l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada del portal gran del Carrer de la Creu (davant Bon Area) a les 18h.45h. 

Formulari inscripció: https://forms.gle/rb7UftcMdfHqFvDQ8  

 

Iniciació i perfeccionament de la tècnica del patinatge. El patinatge és una activitat recreativa i al mateix temps un esport que 

ajuda a desenvolupar l'equilibri i mantenir l'harmonia corporal a través dels moviments i exercicis. Una bona tècnica pot ajudar 

als nens a que es familiaritzin amb el desplaçament sobre els patins i assoleixin varis moviments sobre rodes. 

 

 

ESCOLA BÀSQUET MASMITJÀ. 

 

A l’escola de Bàsquet Masmitjà volem promoure i fomentar el respecte als 

companys, als demés jugadors d’altres equips, als àrbitres, als entrenadors i 

afavorir una bona cooperació i socialització.  

Treballem per impulsar el nivell dels joves jugadors i jugadores en els aspectes físics, tècnics principalment i tàctics en les 

edats més avançades. Afavorim i estimulem una mentalitat esportiva i de comportament, desenvolupant la creativitat i 

habilitats en el joc del bàsquet. 

Potenciem el treball en equip, l’amistat, la igualtat en nens i nenes, cura i higiene d’un mateix i del 

material, el respecte, la diversió... valors que dia a dia sembrem al Bàsquet Masmitjà. 

L’objectiu no és aconseguir campionats, sinó aprendre jugant i practicant l’esport que ens fa recollir una 

bona collita a la nostra escola de Bàsquet Masmitjà.  

 

Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de 

cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada del portal gran del Carrer de la 

Creu (davant Bon Area) a les 18h.45h 

 

SI ELS ALUMNES NOUS ESTEU INTERESSATS EN PROVAR EL BÀSQUET, OMPLIU I ENVIEU EL FORMULARI  

IGUALMENT, però sobretot  HO ESPECIFIQUEU A OBSERVACIONS o enviant missatge whatssap a Esther 

696373627; dient QUE PROVARÀ ELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE i el nom del nen/nena i curs. Serà com unes 

“PORTES OBERTES” I AXIÍ ELS NENS/NENES HO PROVEN MILLOR,  i DESPRÉS DE BEN SEGUR QUE ELS HI 

ENCANTARÀ!! PERÒ RECORDEU OMPLIR I ENVIAR EL FORMULARI IGUALMENT (El pagament si ho prova els 

primers dies no cal, llavors ja fareu la transferència i el nen/nena vindrà encantat). 

 

Vine a jugar i aprendre amb nosaltres, el millor del Bàsquet és amb qui el compartim i t’hi esperem!! Per 

qualsevol dubte o informació; envieu missatge a basquet@ampamasmitja.org 

https://forms.gle/rb7UftcMdfHqFvDQ8
mailto:basquet@ampamasmitja.org


 

ESCOLETA BÀSQUET- P4, P5, 1r i 2n. Dimarts de 17h a 18.45h. *Preu tot el curs: Dimarts i Dijous 300€ 

(150€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 150€) 

*Preu UN dia Dimarts o Dijous 200€ tot el curs (100€ amb formulari d’inscripció  a 

ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 100€) 

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/6iNpekxiRojcJipT8  

 

 

 

PRE MINI BÀSQUET- 3r i 4t. Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 18.45h. *Preu anual 400€ (200€ amb 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 200€  

(*Si es fan dos dies d'entrenament el preu és el mateix 400€) 

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/gPm213sqLiDZHCDC7  

 

 

 

MINI BÀSQUET- 5è i 6è. Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 18.45h. *Preu anual 400€ (200€ amb 

formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 200€  

(*Si es fan dos dies d'entrenament el preu és el mateix 400€) 

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/rYzHGmeTw5wAiAeC8   

https://forms.gle/6iNpekxiRojcJipT8
https://forms.gle/gPm213sqLiDZHCDC7
https://forms.gle/rYzHGmeTw5wAiAeC8

	ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MASMITJÀ.
	Benvolguts; us adjuntem formularis d’inscripcions de les activitats extraescolars pel proper curs 22/23. PER ORGANITZACIÓ DELS GRUPS, ÉS MOLT IMPORTANT QUE REALITZEU LES INSCRIPCIONS COM A MÀXIM FINS EL 15 JULIOL!!
	RECOMANEM QUE RESPECTEU EL PERIODE D’ADAPTACIÓ AMB ELS ALUMNES DE P3, I SI LA CONCILIACIÓ FAMILIAR US HO PERMET, NO DEIXAR-LOS FINS QUE PASSIN UNS DIES I VAGIN ADAPTANT-SE POC A POC.  ACABEN DE COMENÇAR I AL ESTAR TOT EL DIA ÉS POSSIBLE QUE AL QUEDAR-...
	ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA QUE LA FAMÍLIA SIGUI SÒCIA i estar al corrent de pagament de la quota, la qual es cobrarà a cada familia a principis de curs des de l'AMPA.
	Les activitats extraescolars han d’ésser autofinançades, i, per tant, el preu està calculat per a un mínim d’alumnes que les facin viables. Si aquest número no s’assolís, es suspendrà l’activitat, amb el corresponent retorn dels diners.
	Si es plega de l'activitat durant el curs, no es retornen els diners. En el moment de la baixa, el segon rebut es cobrarà corresponent al temps que s'hagi assistit a l'activitat.
	Al costat de cada activitat teniu l'enllaç del formulari corresponent amb tota la informació. Heu d’emplenar totes les dades que es demanen i per cada fill/filla i cada activitat, fer un formulari.
	L’import que figura a l'activitat és el total de tot el curs. S'ha de realitzar el formulari d'inscripció amb el pagament d'una part del preu de l'activitat, fent l'ingrés al número de compte   ES95 0081 0178 6100 0119 0020   i enviant el comprovant/j...
	El 2n pagament de la part restant del preu de l'activitat, es cobrarà passant el rebut al vostre número de compte al Març.
	Les activitats començaran a partir del primer dia d'escola, dilluns 5 de setembre 2022, a les 17h ja es recolliran directament els nens/nenes de cada fila corresponent de la classe, i finalitzaran la setmana del 5 de juny 2023.
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h i els recolliran els monitors/es de cada extraescolar a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olive...
	Les activitats de Patinatge i Bàsquet es recolliran, a l’hora que acaben, pel portal gran del pati del C/de la Creu (davant Bon Area).
	RECORDEU LLEGIR DETINGUDAMENT TOT EL DOCUMENT i LA NORMATIVA, EXPLICACIÓ, DIES, PREUS, HORARIS… DE CADA ACTIVITAT I DINS DE CADA FORMULARI TAMBÉ ESTÀ TOT EXPLICAT I ESPECIFICAT.
	Moltes gràcies per la vostra col laboració!
	Per qualsevol dubte envieu correu a extres@ampamasmitja.org o basquet@ampamasmitja.org
	Comissió Extraescolars i Bàsquet AMPA Masmitjà.
	ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
	*CREATIVITAT i MULTIMÈDIA. ROBÒTICA Innova't 0- De P3 a P5. Dimecres de 17h a 18h. Preu 310€ anual. (155€ amb formulari d’inscripció a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 155€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h.
	Formulari inscripció: https://forms.gle/NqvYveUyeUKkZD3b8
	Pels més petits de la casa, s’alternaran activitats creatives amb de multimèdia, de construcció i de l’enginy, per tal de potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica. Els alumnes s’introduiran a la robòtica per ...
	*PSICOMOTRICITAT- De P3 a P5. De 17h a 18h. Preu dos dies: DIMARTS i DIJOUS 200€ anual (100€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 100€).
	Preu 1 dia: DIMARTS o DIJOUS de 17h a 18h. Preu 125€ anual (es fa el pagament total dels 125€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (1)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/iGyrwzv5WGuP9DTr5
	Les sessions ofereixen exercicis en forma de jocs de ritme, de moviment i d’expressió corporal. S’utilitzen recursos com tallers de treball sensorial, circuits, jocs moguts d’interior entre d’altres activitats. Al final de cada sessió s’inclouen exerc...
	*BONA TARDA ACTIVITATS- De P3 a 2n. De dilluns a divendres de 17h a 18h. (3r, 4t, 5e i 6e servei només els Divendres! NOMÉS AGAFANT TOT EL CURS. (El servei eventual NOMÉS si hi ha un mínim d’inscripcions que es realitzin l’activitat el divendres tot e...
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (2)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/njxbu8ADkmSMwvtJ7
	Servei adreçat a aquelles famílies que per diferents motius es troben en la necessitat de deixar els seus fills/es a l’escola un cop finalitzada aquesta. Oferim als nens i nenes un espai agradable i tranquil on fer diferents activitats manuals que des...
	OBSERVACIONS: Aquesta activitat, s’ofereix també com a servei d’acollida. Es pot triar l’activitat més d’un dia; I es pot realitzar de forma eventual avisant a l’escola abans de les 16h. PREU DIES EVENTUALS: 5€/dia pagant a Consergeria,dient Servei Bo...
	RECORDEU: Els DIVENDRES s’oferirà el servei eventual NOMÉS si hi ha un mínim d’inscripcions que es realitzin l’activitat el divendres tot el curs.
	*TEATRE. AMUNT EL TELÓ!- De P4 a 6è. Dilluns 17h a 18h. Preu 230€ anual. (115€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 115€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (3)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/UWg3StpQDKmmqsMu7
	Pels petits treballem l’educació emocional és la nostra eina per educar. El mètode que utilitzem engloba bàsicament elements de les Arts Escèniques i de l’Artteràpia com a principal canal per l’expressió i la comunicació i ho fem a través de diferents...
	Pels grans de la casa: T’agrada actuar? Vols fer d’actor o actriu? A través de l’experimentació de diferents rols i personatges, ens apropem al món teatral. Realitzarem improvisacions i interpretacions de diferents personatges i situacions, a partir d...
	*EnglisHub MASMITJÀ- P3 i P4- Dilluns de 17h a 18h. P5, 1r i 2n- Dimecres de 17h a 18h   Preu anual 250€ (Pagament 125€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 125€)
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (4)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/dHNKNgEVj4YNMR9m8
	Treballem a partir de quatre pilars: SONGS/MOVEMENT, STORIES/BOOKS, CRAFTS/WORKSHEETS and GAMES/TOYS. Normalment incloem la majoria d’aquests elements a cada classe. Al llarg del curs, fem quatre temes generals per a tots els cursos però que s’adapten...
	*ROBÒTICA-INNOVA’T 1 i 2- De 1r a 6è. Dimecres de 17h a 18.30h. Preu 320€ anual. (160€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 160€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18.30h.
	Formulari inscripció: https://forms.gle/kwkZGVBhs9Aw59mp6
	En tots els nivells, enfortirem l'interés dels nens i nenes cap a les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) a través de la robòtica mitjançant projectes i reptes. Construiran i programaran les seves creacions, treballant i experi...
	Per a totes les edats: Reptes d'autonomia, treball en equip i pensament computacional!
	*MULTIESPORTS- De 1r a 3r. Dijous de 17h a 18h. Preu 200€ anual. (100€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020  -Al Març es passarà rebut de 100€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (5)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/KP3yDW3ar5eDqhkH9
	Treballarem diferents esports amb l’objectiu de millorar el desenvolupament motriu, personal i emocional dels nen/a que participa, tan per la seva vida diària com per la pràctica esportiva, ja sigui encaminada a l’oci o a la competició. En aquesta act...
	Objectius: *Adquirir a través del joc la coordinació d’habilitats motrius bàsiques com són desplaçaments, salts, girs... i la coordinació amb llançaments, bots, passes, recepcions, conduccions... *Dominar el propi cos a partir de treballar per segment...
	*CREACIÓ DIGITAL - INNOVA'T 3- De 1r a 6è. Dimarts de 17h a 18.30h. Preu 320€ anual. (160€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 160€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18.30h. (1)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/itkQhkWiiZhScnPXA
	Els alumnes faran ús de les tecnologies per a desenvolupar coneixements de caràcter multimèdia i audiovisual, creació de petits vídeos, videojocs en 2D o 3D, modelatge de personatges i animacions.
	Es faran diversos projectes creatius, desenvolupant al màxim la seva creativitat, autonomia i el treball en equip a partir d'activitats dinàmiques. Les activitats i eines estan adaptades a les seves edats, capacitats i experiències. Endinsa't i gaudei...
	*TALLER ART! DRAC BLAU- De P5 a 6e. Dimecres de 17h a 18h. Preu 310€ (155€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 155€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (6)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/N5rdQhV7nEy4hY988
	El TALLER D'ART és un espai didàctic per al desenvolupament de l'expressió plàstica. El treball es centra en acompanyar als nens i nenes a despertar la seva percepció sensible, alliberar-se d'imatges preconcebudes i a desenvolupar la seva pròpia capac...
	*FUNKY/DANSA- De P4 a 6è. Dimecres P4, P5 i 1r. Dilluns 2n, 3r, 4t, 5e, 6e de 17h a 18h. Preu 230€ anual. (115€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 115€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (7)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/EssfgE53sZdsDTEQ7
	El nostre objectiu és treballar estils de balls, descobrir els diferents moviments, dinàmiques, energies, i músiques mitjançant la dansa creativa. Per desenvolupar-la treballarem: -Psicomotricitat: descobriment del cos, lateralitat, coordinació, equil...
	-Interpretació musical, -Expressió corporal i improvisació, -Jocs de ball: desenvolupament del treball en equip i integració.
	*AULA ESTUDI- De 3r a 6è. De dilluns a dijous. Preu 120€ UN DIA SETMANAL tot el curs. Es fa el pagament total dels 120€ amb el formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada principal de l’escola (on hi ha l’Olivera) a les 18h. (8)
	Formulari inscripció: https://forms.gle/SQPx6rJp1U5dmL876
	Aquest servei és un espai de convivència on es fomenten  activitats de lectura, fer els deures, estudiar.... un cop finalitzada la jornada escolar.
	OBSERVACIONS: Aquesta activitat, s’ofereix també com a servei d’acollida. Es pot triar l’activitat més d’un
	dia. I es pot realitzar de forma eventual de Dilluns a Dijous, avisant a l’escola abans de les 16h. PREU DIES EVENTUALS: 5€/dia pagant a Consergeria,dient Servei Aula Estudi i el nom i cognoms nen/nena.
	*PATINATGE- De P4 a 6e. Preu dos dies Dimarts i Dijous 340€ anual. (170€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 170€
	Preu UN DIA Dimarts o Dijous 260€ anual (130€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020
	–Al Març es passarà rebut de 130€
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h . Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada del portal gran del Carrer de la Creu (davant Bon Area) a le...
	Formulari inscripció: https://forms.gle/rb7UftcMdfHqFvDQ8
	Iniciació i perfeccionament de la tècnica del patinatge. El patinatge és una activitat recreativa i al mateix temps un esport que ajuda a desenvolupar l'equilibri i mantenir l'harmonia corporal a través dels moviments i exercicis. Una bona tècnica pot...
	ESCOLA BÀSQUET MASMITJÀ.
	A l’escola de Bàsquet Masmitjà volem promoure i fomentar el respecte als companys, als demés jugadors d’altres equips, als àrbitres, als entrenadors i afavorir una bona cooperació i socialització.
	Treballem per impulsar el nivell dels joves jugadors i jugadores en els aspectes físics, tècnics principalment i tàctics en les edats més avançades. Afavorim i estimulem una mentalitat esportiva i de comportament, desenvolupant la creativitat i habili...
	Potenciem el treball en equip, l’amistat, la igualtat en nens i nenes, cura i higiene d’un mateix i del
	material, el respecte, la diversió... valors que dia a dia sembrem al Bàsquet Masmitjà.
	L’objectiu no és aconseguir campionats, sinó aprendre jugant i practicant l’esport que ens fa recollir una
	bona collita a la nostra escola de Bàsquet Masmitjà.
	Els nens i nenes, el primer dia d’escola ja es quedaran a les 17h. Els recolliran els monitors/es a la fila de cada classe, fins a l’hora que acabi l’activitat que es recolliran a l’entrada del portal gran del Carrer de la Creu (davant Bon Area) a les...
	SI ELS ALUMNES NOUS ESTEU INTERESSATS EN PROVAR EL BÀSQUET, OMPLIU I ENVIEU EL FORMULARI  IGUALMENT, però sobretot  HO ESPECIFIQUEU A OBSERVACIONS o enviant missatge whatssap a Esther 696373627; dient QUE PROVARÀ ELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE i el nom ...
	Vine a jugar i aprendre amb nosaltres, el millor del Bàsquet és amb qui el compartim i t’hi esperem!! Per qualsevol dubte o informació; envieu missatge a basquet@ampamasmitja.org
	ESCOLETA BÀSQUET- P4, P5, 1r i 2n. Dimarts de 17h a 18.45h. *Preu tot el curs: Dimarts i Dijous 300€ (150€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 150€)
	*Preu UN dia Dimarts o Dijous 200€ tot el curs (100€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 100€)
	Formulari d’inscripció: https://forms.gle/6iNpekxiRojcJipT8
	PRE MINI BÀSQUET- 3r i 4t. Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 18.45h. *Preu anual 400€ (200€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 200€
	(*Si es fan dos dies d'entrenament el preu és el mateix 400€)
	Formulari d’inscripció: https://forms.gle/gPm213sqLiDZHCDC7
	MINI BÀSQUET- 5è i 6è. Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 18.45h. *Preu anual 400€ (200€ amb formulari d’inscripció  a ES9500810178610001190020 -Al Març es passarà rebut de 200€
	(*Si es fan dos dies d'entrenament el preu és el mateix 400€) (1)
	Formulari d’inscripció: https://forms.gle/rYzHGmeTw5wAiAeC8

