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EXTRAESCOLARS CURS 2021-22 
L'AFA Montseny ofereix un ampli Programa d'Activitats Extraescolars durant el curs 2021-22. 
Una oferta fora de la jornada escolar, que considerem d'especial interès formatiu per a 
l'educació integral de les nostres filles i fills, i en la qual vam presentar noves activitats pel que 
fa a cursos anteriors. 

A continuació, trobareu un quadre amb els dies de la setmana en què es realitzen totes les 
activitats extraescolars. Hem procurat que cada dia hi hagi, com a mínim, una activitat per a 
Infantil i Primària. Els divendres no es realitzen activitats per la realització dels “Patis oberts” 

Per a totes les activitats esportives que estan becades, al setembre tindrem tota la informació 
que s'enviarà via delegats. 

CALENDARI SETMANAL 

 

 

INSCRIPCIÓ, HORARI I FORMA DE PAGAMENT 
 
A totes les inscripcions s´haurá d´aclarir a quin Centre Educatiu concurreix l´ alumne o 
alumna  

Termini d'Inscripció: del 15 al 29 de setembre, tots dos inclosos. 

 
Inici de les activitats: 4 d'octubre 2022 

 
Finalització: 31 de maig 2022 (excepte piscina que finalitza el 20 de juny 2022) 

lunes martes miércoles jueves

Piscina  INFANTIL /  1º-6º PRIMARIA Teatro Musical 1º-6º  PRIMARIA Basquet 1º-6º PRIMARIA Percusión   1º-6º PRIMARIA
Psicotenis p4 y p5 /Tenis 1º-6º 

PRIMARIA Patinaje   1º-6 PRIMARIA Pre-sport INFANTIL Skate      1º-6º PRIMARIA

Robótica   1º-6º PRIMARIA
Dj-Producción Musical 3º-6º 

PRIMARIA Modern Jazz Dance 1º-3º PRIMARIA
Laboratorio de Arte  1º-6º 

PRIMARIA
Taller de comic  3º-6º PRIMARIA Ballem  INFANTIL

EL PUTXET
DIVERS

L-ESGUARD
EXIT
PDJK

UNGRAVITY
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Horari de les activitats: de 16.30 a 17.45 (excepte piscina, veure horari al final del Dossier) 

BAIXA de les activitats: Per a donar-se de baixa en les diferents activitats, s'informarà per mail: 
extraescolarsmontseny@gmail.com, abans del dia 20 del mes següent. 

 
A continuació, adjuntem un quadre resumint com fer l´inscripció a cadascuna de les activitats, 
preu, forma de pagament i si tenen Beca o no. 

 Al final del Dossier trobareu el Full d'inscripció de l´AFA que és necessària emplenar per a 
inscriure's en les activitats realitzades per Exit, Putxet Sport, Ungravity i PDJK. Per a la resta 
d'Empreses heu d'inscriure-us en la web de l'Empresa (al quadre trobareu tota la información 
necessària) 
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UN PETIT APUNT SOBRE LES ACTIVITATS 

www.exitescenic.com 

 

TEATRE MUSICAL . Per P3, P4 y P5 . I de 1er a 6è de Primària 

Es realitza els DIMARTS 

Preu: 75 trimestrals 

Objectius generals: Fomentar hàbits de conducta que potenciïn la socialització, tolerància i 
cooperació entre companys. Crear responsabilitat en la concreció i participació de l'activitat. 
Fomentar la integració, participació i relacions socials. Incrementar la creativitat, l'imaginari i 
l'empatia. Potenciar la memòria, la capacitat d'improvisació i de resoldre conflictes. Augmentar 
la confiança en un mateix. Potenciar la comunicació i expressió (oral, corporal i emocional). 

 

 

www.ungravityboard.com 

 

SKATE . De 1r a 6è PRIMÀRIA. BECA 

Es realitza els DIJOUS 

Preu: 30,25 euros mensual 

 L'activitat va dirigida a tots els alumnes de primària i l'objectiu principal és poder 
proporcionar: Treball d'equilibri, propiocepció i coordinació de tot el cos. Treball 
d'autosuperació i autoestima. experiències individuals i en grup. 
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  www.diversesplai.cat  

PRE-SPORT. Per P3, P4 y P5 

Es realitza els DIMECRES 

PREU: 20 euros mensuals 

    Iniciació a l'esport per als més petits mitjançant el joc esportiu i 
psicomotriu. Activitat on els més petits, mitjançant els jocs esportius, aprendran a practicar 
diferents habilitats físiques, treballant des del coneixement de el cos i les seves pròpies 
limitacions. Treballar la psicomotricitat des del vessant de l'esport és un pas previ a la iniciació 
a l'esport. 

 

PSICOTENIS (P4 i P5) // 

MINI - TENNIS (1r a 6è PRIMÀRIA) BECA 

Es realitza els DILLUNS 

Preu: 20 euros mensual 

 PSICOTENIS: Amb aquesta activitat els nens treballaran la motricitat, 
sobretot els més petits, ja que el tennis és un dels esports més complets que hi ha. Amb aquest, 
petits i petites de 4 a 6 anys, s'inicien en el tennis com una activitat multiesportiva on inclourem 
jocs i exercicis psicomotrius amb els elements de tennis, raqueta, pilotes ... 

 TENNIS: Els objectius d'aquesta activitat són la iniciació dels nens en les 
habilitats i tècniques bàsiques amb la raqueta i la pilota mitjançant jocs i exercicis en els quals 
es busca la seva activitat i la seva participació. A més, es desenvolupen tots els aspectes 
psicomotrius en nens d'aquesta edat, la coordinació ull-raqueta i la de cos-espai. 

 

ROBÒTICA EDUCATIVA. De 1r a 6è PRIMÀRIA) 

Es realitza els DILLUNS.  

Preu: 35 euros mensuals 
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 Coneixeran els fonaments de la programació amb Scratch, donaran ordres 
als robots perquè realitzin tot tipus d'accions. Utilitzessin noves maquetes de nivell bàsic i 
avançat i imprimirem en 3D nostres pròpies creacions. 

 

PERCUSSIÓ . De 1r a 6è PRIMÀRIA  

Es realitza els DIJOUS 

Preu: 20 euros 

 Tocaran la música que anima les diades i celebracions, coneixeran els diferents 
tipus de tambors i les seves característiques. Assajaran la percussió a l'estil català i a el de la 
samba brasilera. Tocaran de manera conjunta ritmes dirigits i improvisats. 

  

PATINATGE ARTÍSTIC / DE VELOCITAT. De P5 a 6è. BECA 

Es realitza els DIMARTS 

Preu: 20 euros mensuals 

 En aquesta activitat els alumnes gaudiran dels nombrosos beneficis de la 
pràctica de l'patinatge, expressant emocions i sentiments a través de el cos. Milloressin el 
control postural, la respiració, l'equilibri i el to muscular. 

 

MODERN JAZZ DANCE . De 1º a 6º PRIMÀRIA. Nova BECA 

Es realitza els DIMECRES 

Preu: 20 euros mensuals 

 Aprendre a gaudir ballant i aprenent diferents tècniques de dansa 
moderna. Iniciar-se en els principals passos de dansa moderna, ritmes i 

evolucions. Iniciació a un tipus de dansa més concret. 
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BALLEM . Per P3, P4 i P5. Nova 

Es realitza els DIJOUS 

PREU: 20 euros mensuals 

 Aprendre a gaudir ballant i aprenent diferents tècniques i balls. Iniciar-
se en els principals passos de ball, ritmes i evolucions. Aprendre a expressar-se mitjançant la 
dansa. Crear nous espais d'imaginació. Aconseguir una bona coordinació corporal i 
sincronització amb el grup. 

 

TALLER DE CÒMIC. De 3r a 6è PRIMÀRIA. Nova 

Es realitza els DIMECRES 

PREU: 20 euros mensuals 

    L'activitat de còmic és la introducció a l'art de la narrativa en 
dibuixos. L'acostament als còmics de tots els estils, els millors dibuixants i artistes, des del còmic 
clàssic fins a l'última generació de dibuix japonès, passant pel còmic nord-americà i europeu. 
Així com experimentar el còmic directament des de la pràctica, amb llapis i paper, aprenent pas 
a pas les tècniques i recursos, descobrint personatges i històries, i coneixent el món 
professionalment, dibuixant, guionista, i a més, són els propòsits que es duran a terme en aquest 
taller.   

 

LABORATORI D'ART . De 1r a 6è PRIMÀRIA. Nova 

Es realitza els DIJOUS 

Preu: 20 euros mensuals 

 Taller expressió artística on el principal objectiu és l'experimentació 
i investigació amb materials plàstics, sense models establerts per treballar la creativitat, 
expressió emocional, imaginació, disseny ... 
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www.professionaldjkids.com 

DJ KIDS.  De 3r a 6è PRIMÀRIA. Nova 

Es realitza els DIMARTS 

PREU: 30 euros mensuals 

 Es tracta d'una introducció a el món de l'Dj tant artística / creativa 
com tècnica. Aprendran com s'han fet aquestes mescles i com s'han empalmat les cançons o 
com s'han fet petits arranjaments. Aprendran a muntar un equip de so. Aprendran a barrejar 
sons: tècniques i estils. 
  

  www.lesguardcoop.cat 

BÀSQUET . De 1r a 6è de  PRIMÀRIA 

Es realitza els DIMECRES 

Preu: 30 euros mensuals 

 Passades, regats, pots i ... cistelles! Els nens aprendran diferents 
tècniques pròpies d'aquest esport a través de jocs i petits partits. És una activitat perfecta per 
descobrir el valor de la feina en equip i gaudir de totes les possibilitats que ofereix aquest esport. 
Els alumnes s'introdueixen de forma progressiva en el coneixement de l'bàsquet, aprenent les 
seves normes i tècniques bàsiques. 
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www.putxetsport.cat 

 

PISCINA . De P3 a 6è.  L'alumnat de primer de primària realitza natació en l'horari escolar 

 

Es realitza els DILLUNS 

 

 Diversió a l'aigua! Dividits en grups segons el seu nivell de destresa, els 
nens gaudeixen d'aquest esport de baix impacte que els proporciona múltiples beneficis físics i 
psicològics. 

 

HORARI PISCINA: 
Per a P3 i P4 serà de 17,15 a 18,00 hores i cada alumne podrà entrar acompanyat d'un adult. 
Per a P5 serà de 17,00 a 17,45 hores i cada alumne podrà entrar acompanyat d'un adult. 
L'horari per a PRIMÀRIA serà de 17,00 a 17,45 hores i acompanyats per UN SOL 
ACOMPANYANT per a tot el grup, si els pares ho consideren necessari. 

 
PAGO PISCINA: 
És Trimestral. Al compte del AFA IBAN: ES65 0182 3973 1402 0009 2261 
El cost del Primer trimestre és de 62 euros per a Cicle infantil i de 67 euros per a Primària. El 
preu del segon i tercer trimestre té una pujada amb l'IPC i se us comunicarà via mail. 

 
Data de pagament PISCINA 1r Trimestre: del 13 de setembre a l'1 d'octubre 2021. 
Data de pagament PISCINA 2n Trimestre: del 21 de desembre 2021 al 10 de gener 2022. 
Data de pagament PISCINA 3r Trimestre: del 5 d'abril al 22 d'abril 2022. 
 
Si alguna família necessita fraccionar el pagament trimestral, que es posi en contacte amb la 
comissió mitjançant mail a extraescolarsmontseny@gmail.com 
 
 
La realització de les activitats esportives i becades compartides que ofereix 
l'Escola Farigola dependrà de les restriccions que al setembre tinguem pel COVID-19, us 
mantindrem informats. 
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FULL D'INSCRIPCIONS DE LES ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 
Ell / a, .............................................. ............................ amb DNI .................... ........., .......... 

telèfon ................................. i amb e-mail ........... .................................................. ............... com a pare / 
mare / tutor de l'infant / nena....................... ................ .................................. ..... de l'curs ......... ........... 
de CEIP MONTSENY, autoritzi a l'AFA de l'escola MONTSENY a proporcionar les dades necessàries a les 
empreses que realitzen les activitats extraescolars perquè el meu fill / filla realitzi l'activitat escollida 
assignada al curs 2021-2022.  

 

Dades d'interès de l'infant _______________________________________________ 

 

Centro educativo donde concurre el alumno alumna………………………………………………… 

 

Persona o persones autoritzades que el recolliran a la finalització de l'activitat: 

1- ...................................................................................................... ... 

 

2 -................................................ .................................................. ........................... 

 

Segona persona i telèfon en cas de necessitat...................................................... 

 

A Barcelona a........... de ............................ de 2021 

 

Signatura 
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