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EXTRAESCOLARS

CURS 2022-23

Natació es farà de les 17:40h i acabarà a les 18:25h. Aquesta
extraescolar finalitzarà aproximadament, la tercera setmana de
juny (depenent del dia que es faci l’activitat)

Totes les activitats disposen de la cobertura d’una assegurança
de responsabilitat civil.

Les activitats començaran el dilluns 3 d’octubre i finalitzaran el
dimecres 31 de maig. L’horari serà de les 17h fins les 18:30h.
Excepte l’anglès inicial i continuació que acabaran a les 18:15h. i
Taekwondo a les 18:20h

El Servei Bon dia coincideix amb els dies de curs escolar.
Comença el 6 de setembre.

PERÍODE D'INSCRIPCIONS DEL
12 AL 26 DE SETEMBRE (TELEMÀTIC)

www.ampa.escolapallerola.cat
+ INFO A

@afa_pallerolaINFO AFA Institut Escola Pallerola

Full d'inscripció a la web de l'AFA
Un cop emplenat enviar a
afa@escolapallerola.cat



S’ha de ser soci de l’AFA, estar al corrent de les quotes i emplenar la fitxa d’alta
per participar a les activitats extraescolars. Hi ha un nombre màxim i un nombre
mínim de places. Si no hi ha prou inscripcions s’anul·larà l’activitat. En les
activitats amb llista d'espera, en cas de 3 faltes no justificades es donarà de
baixa a l’usuari de l’activitat.

El pagament del rebut es farà sempre a través de CaixaBank el 10 de cada mes.
Si no s’està al corrent del pagament de la quota de l’activitat o d’un altre servei
de l’AFA, no es podrà continuar fent classes. El preu de l’activitat està calculat
per pagar sempre la mateixa quota (inclosos mesos de desembre, gener i abril).
Els rebuts retornats s’hauran d’abonar en efectiu a l’oficina de l’AFA, amb el
recàrrec de la despesa ocasionada, abans del dia 15. La manca de pagament en
els terminis fixats suposarà la baixa de l’alumne. Tanmateix, els comportaments
o actituds que suposin una alteració del bon funcionament de l’extraescolar
podran ser, també, motiu de baixa de l’activitat.

Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal
presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la
baixa es comunica amb posterioritat. Cal també, emplenar i signar un formulari.

La puntualitat a la sortida de l’activitat: és important venir a recollir puntualment
els nens/es al finalitzar les classes. Si la família no arriba a l’hora, repetidament,
llevat de casos de força major, el nen/a es quedarà una setmana sense l’activitat.

Les/els mestres han de tenir constància de les activitats en que participa cada
alumne/a. És important que ho apunteu a l’agenda escolar.

NORMES DE FUNCIONAMENT
EXTRAESCOLARS 2022-23

www.ampa.escolapallerola.cat
+ INFO A

afa@escolapallerola.cat



 1r fill/a 2n fill/a 3r fill/a

Hora
esporàdica

3,50€ 2,50€ Gratuït

Fix/mes 30€ 20€ Gratuït

SERVEI BON DIA

Aquest servei està adreçat a
les famílies que, per feina o

incompatibilitats d’horari,
necessiten que els seus fill/es

estiguin a l’escola abans.
Està concebuda com una

activitat extraescolar més,
no com un servei de guarderia.

 
Algunes activitats que es fan són:

dibuixar, pintar, llegir contes, jugar
a jocs de taula i fer deures.

 

De dilluns a divendres de 8h a 9h
Funciona des del primer dia d'escola



CURSOS P4-P5 1r a 3r

Dies DIJOUS DIVENDRES

Horari 17.00 a 18.30h

Fix/mes 33€ 33€

CURSOS 4t a 6è

Horari DIJOUS de 17.00 a 18.30h

Preu/mes 38€

ANGLÈS GRANS

ANGLÈS PETITS

Mitjançant activitats
dinàmiques: jocs, cançons...
s’aconsegueix potenciar el
coneixement de la llengua i
reforçar la base formativa que
s’imparteix a l’escola.

Els més petits s’ho passaran d’allò més
bé jugant, cantant i escoltant històries
en anglès i assoliran força vocabulari,

sons i llenguatge que els suposarà una
ajuda molt gran al fer primària.



CURSOS ESO 3r a 6è

Dies DIMARTS DIMECRES

Horari 17.00 a 18.30h

Preu/mes 21€ 21€

FEM DEURES

És una activitat plantejada per donar suport a alumnes que els costa
trobar el moment i el lloc per dedicar-se a les tasques escolars.
Es farà l’acompanyament de l’alumne/a per fer deures i/o repassar
continguts realitzats a l’escola, a la vegada que s’estimularà l’expressió i
la comprensió oral i escrita. També s’afavoriran els hàbits d’organització,
estudi i planificació de les feines de l’escola promovent l’ús de tècniques
d’estudi.



CURSOS 1r a 6è

Horari
DIMECRES de
17.00 a 18.30h

Preu/mes
39€ + 12€ de

matrícula

ROBÒTICA

Amb aquesta extraescolar volem mantenir i enfortir l’interès dels nens i
les nenes a les STEM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i
matemàtiques) a través de la Robòtica amb diferents projectes, reptes i
activitats que generin nous aprenentatges.
Els més petits construiran i programaran les seves creacions treballant i
experimentant amb diferents plataformes com Vex Go, Microbit o Lego.
Els més grans, a part de muntar els
robots, aprendran conceptes de
programació més avançats i, si els ve de
gust, els proposarem de superar
diferents reptes.
Les activitats seran adaptades a cada
grup d’edat, sent les dels més grans
activitats més autònomes i les dels més
petits més tutoritzades pel monitor.



CURSOS P5 a 6è

Dies DILLUNS i/o DIMECRES

Horari 17.00 a 18.30h

Preu/mes
1 dia: 23€

Material inclòs
2 dies: 46€

Material inclòs

IMAGINA I CREA

Les manualitats estaran adaptades a les edats i preferències de cada
alumne/a, sent pels més grans activitats més autònomes i els petits més
dirigides per la monitora.

És una extraescolar pensada per a nens
i nenes que vulguin desenvolupar la seva
part artística.
Mitjançant diferents tipus d’activitats,
materials i tècniques donarem forma a
la nostra imaginació, creant i passant-
ho bé alhora.
Hi haurà treballs on utilitzarem material
reciclat que transformarem per donar-
los un altre ús, promovent d’aquesta
manera valors de sostenibilitat.
Aquest taller serveix també per
potenciar les habilitats plàstiques,
millorar la psicomotricitat fina i
desenvolupar la creativitat, sempre des
d’una vessant lúdica.



CURSOS  3r primària a ESO

Horari DIMARTS de 17.00 a 18.30h

Preu/mes 29€

El curs de teatre l’anomenem “de creació” perquè basa la seva
pedagogia en la pròpia creació de l'alumne, donant pas al món de les
idees i portant-les a terme fent servir el teatre com a eina d'expressió.
Mitjançant tècniques teatrals, tractem el treball de grup, despertem el
cos i els sentits, l’auto-coneixement, l’expressió, la creativitat, l’esperit
crític i el joc.

3r trimestre: definició d’escenes, dramatúrgia,
perfeccionament, assaig i presentació.

2n trimestre: creació de contra-personatge, primeres
escenes, famílies de personatges.

1r trimestre: treball de grup, improvisació, espai i ritme,
creació de personatge.

TEATRE DE CREACIÓ:

ENERGIA I IMAGINACIÓ



CURSOS 1r a 4t P3 a P5

Dies DIVENDRES DIMECRES

Horari 17.00 a 18.30h

Preu/mes 21€ 21€

MULTIESPORTS

Mitjançant jocs, activitats esportives i exercicis motrius afavorirem les
habilitats psicomotrius dels nens i nenes més petits. Treballaran
aspectes com el control i domini de la pilota, aprendran algunes normes
generals i gaudirem fent els esports que més els agraden.

Els més grans practicaran diferents esports col·lectius i jocs tradicionals,
sense una especialització determinada, igualment des d’una vessant
lúdica, però que ens permetrà també treballar els valors que l’esport ens
aporta.



CURSOS  3r a 1r ESO

Horari DIVENDRES de 17.00 a 18.30h

Preu/mes 18€

FUTBOL SALA

L'objectiu fonamental serà la diversió mitjançant la pràctica d'aquest
esport. El Futbol Sala ofereix la possibilitat de fer una activitat basada
en els valors de l’esport, el treball en equip i l’esforç per aconseguir una
formació plena dels infants.



CURSOS
GRANS
1r a 6è

PETITS
P3 a P5

Dies DILLUNS i/o DIMECRES DIMARTS i/o DIJOUS

Horari 17.00 a 18.30h

Preu/mes
1 dia: 21€

2 dies: 39€
1 dia: 21€

2 dies: 39€

DANSA FUSIÓ
És una modalitat esportiva que
combina diferents estils de
balls. Amb acompanyament de
diferents ritmes musicals es fan
les coreografies adaptades a
cada edat.

Treballaran la psicomotricitat,
el ritme, la coordinació...i
alliberaran l’estrès acumulat!



CURSOS 4t a ESO 1r primària a 3r

Dies DILLUNS DIMECRES

Horari 17.00 a 18.30h

Preu/mes 22€ 22€

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Modalitat que desenvolupa
principalment l’expressivitat

corporal i es practica amb
acompanyament musical i

diversos aparells mòbils
(cintes, cèrcol...). Ideal per

millorar la flexibilitat, la
funció cognitiva i la

coordinació. Augmenta la
disciplina, la resistència i un

bon desenvolupament ossi.
 



CURSOS 1r a 6è P3 a P5

Dies DILLUNS i/o DIMECRES

Horari 17.40 a 18.25h

Preu/trim.
1 dia: 53€

2 dies: 104€
1 dia: 60€

2 dies: 118€

NATACIÓ

Nedar és un dels esports més complerts que existeixen, perquè amb la
seva pràctica es treballen diferents grups musculars.
Es tracta d’una disciplina esportiva molt tècnica que incrementa la
flexibilitat i afavoreix la coordinació i l’agilitat.



CURSOS 1r primària a ESO

Horari
DIMARTS i/o DIJOUS de

17.00 a 18.20h

Preu/mes 1 dia: 20€ 2 dies: 25€

TAEKWONDO

Activitat que ajudarà a
desenvolupar les capacitats
físiques dels nens i nenes, com 
són l’elasticitat, l’equilibri, la força
i la resistència, a més a més
d’estimular la concentració i la
disciplina.



DATA MÀXIMA DE
RECEPCIÓ D'INSCRIPCIONS

DILLUNS 26 DE
SETEMBRE

Gràcies

Trobareu el full d'inscripció a 
www.ampa.escolapallerola.cat

Un cop emplenat l'haureu d'enviar a
afa@escolapallerola.cat


