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L'AFA Montseny ofereix un ampli Programa d'Activitats Extraescolars durant el curs 2022-23. Una oferta  que considerem d'especial interès formatiu per a 
l'educació integral de les nostres filles i fills, i en la qual afegim noves activitats pel que fa a cursos anteriors. A més a més, aquest curs, com a novetat, s’oferiran 
activitats al migdia i el servei d'acompanyament dels nens i nenes de l'extraescolar de piscina des de l'Escola al Gimnàs del Putxet. 

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”. 

  Dilluns dimarts dimecres dijous 

Activitats migdia  
13.30 -14.30 h 

 Escacs 
https://ecade.cat/ 

Curtmetratges 
https://aula2.cat/component/k2/i

tem/527-curtmetratges.html 

Kids Club Anglès 
https://teaorcoffee.es/es/ 

Instrument individual 
http://www.musicactiva.net 

 

      

Activitats tarda 
16:30 – 17:45h 

 Tenis* 
http://diversesplai.cat/activitats-
extraescolars/ 

 

Patinatge* 
http://diversesplai.cat/activitats-
extraescolars/ 

Bàsquet * 
http://cbcoll.cat/ 

Skate* 
https://ungravityboard.com/ 

                Ballem 
http://diversesplai.cat/activitats-
extraescolars/ 

Teatre Musical 
(P4 y P5) 

https://es.exitescenic.com/cursos-
infantils 

            Pre-Sport 
http://diversesplai.cat/activi
tats-extraescolars/ 

Conte musical 
“Viatge al país dels sons 

meravellosos” 
http://www.musicactiva.net/ 

 Teatre Musical 
https://es.exitescenic.com/cursos-

infantils 

Arts marcials * 
http://diversesplai.cat/activitats-

extraescolars/ 

Llenguatge musical 
https://www.musicaactiva.c

om/ 

Robótica 
http://diversesplai.cat/activitats-extraescolars/ 

  Kids Club Anglès 
(5é i 6é) 

https://teaorcoffee.es/es/ 

Kids Club Anglès 
 (3r i 4r) 

https://teaorcoffee.es/es/ 

Kids Club Anglès 
(1r i 2n) 

https://teaorcoffee.es/es/ 
 Piscina 

Putxet Sport 
Piscina 

Putxet Sport 
   

 

INFANTIL PRIMÀRIA *Activitat becada  
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Inici, horaris i durada de les activitats 

Les inscripcions es fan directament a la pàgina web o al correu electrònic de l'Empresa que gestiona cada activitat. A totes les inscripcions caldrà especificar 
el centre educatiu (CEIP Montseny). A l’inici de curs farem arribar el dossier amb les adreces d’inscripció. 
Termini d'Inscripció: del 12 al 21 de setembre a partir de les 8h 
Inici de les activitats: 3 d'octubre 2022 
Finalització: 2 de juny de 2023 (excepte piscina que finalitza el 19 de juny 2023) 
Horari de les activitats: de 16.30 a 17.45 (excepte piscina, veure horari al final del Dossier) i de 13.30 a 14.30 les del migdia. 
BAIXA de les activitats: Per a donar-se de baixa de les diferents activitats, s'informarà per correu a l'empresa que gestiona l'extraescolar i escrivint a : 
extraescolarsmontseny@gmail.com, abans del dia 15 de cada mes. 

 Activitats Empresa Preus 
Preu/Pagame

nt 

Primària 

Tenis 

Diver´s 
 

20€ Mensual 

Robòtica 
37€ + Matricula 

45€ anual 
Mensual 

Patinatge 20€ Mensual 
Arts marcials 20€ Mensual 

Acompanyament Piscina 13,50 € Trimestral 
Bàsquet CB El Coll 28€ Mensual 

Teatre Musical Éxit 37€ Mensual 
Kids Club Anglès Tea or coffee 138 € Trimestral 

Skate Ungravity 30,25€ Mensual 

Llenguatge Musical Música activa 
45€  Matricula 30 

€ anuals Mensual 

Instrument individual Música activa 67€ Mensual 
Curtmetratges Aula2 15€ Mensual 

Escacs Ecade 19€ Mensual 

Piscina Putxet 67 € 
Trimestral 
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Descripció de les activitats i preus: 

 Activitats Empresa Preus 
Preu/Pagamen

t 

 Infantil 

Ballem 
Diver´s 

20 € Mensual 
Presport 20 € Mensual 

Acompanyament piscina 22.50 € Trimestral 

Conte Musical 
Música 
activa 

45€ +Matricula 
30€ anuals Mensual 

Kids Club Anglès 
Tea or 
coffee 

120 € Trimestral 

Teatre Musical Éxit 80 € Trimestral 
Piscina Putxet 64 € Trimestral 
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Piscina – Putxet Esport 
La gestió de l’extraescolar de piscina i el pagament de l’activitat al Gimnàs Putxet Esport la porta la comissió d’extraescolars de l’AFA. Cada trimestre la 
comissió comprova els pagaments i realitza el pagament al Gimnàs. Aquestes gestions permeten que l’activitat sigui més econòmica, però implica feina de 
persones voluntàries de l’AFA. Suggerim que automatitzeu la transferència del pagament per evitar gestions de recordatori de pagament per part de la 
comissió. 

Horari: Grup 1 d´ Infantil i Grup 1 de Primària de 17.00 a 17.45/ Grup 2 d´ Infantil i Grup 2 de Primària de 17.15 a 18.00 

Inscripció 

● Es realitzarà a través d’un formulari d’inscripció de la comissió. Quan rebem el correu electrònic us informarem si hi ha plaça disponible i us 
enviarem la confirmació i les dades bancàries. 

● NO heu de fer el pagament fins que no us assegurem que hi ha plaça disponible. Les places s'adjudiquen per rigorós ordre d'inscripció  
(les famílies que ho facin abans del dia d'inici de les inscripcions, passaran automàticament a  llista d'espera)  

Quota:  

● El preu del segon i tercer trimestre pot tenir una pujada amb l'IPC i es comunicarà via correu electrònic. 
● Si no continueu al següent trimestre heu de donar-vos de baixa, abans del dia 15 de l'últim mes del trimestre en curs, al correu 

extraescolarsmontseny@gmail.com 
● Si cap família necessita fraccionar el pagament trimestral, pot escriure un  correu electrònic a la Comissió d'extraescolars. 

Acompanyament a piscina:  

Aquest any incorporem l’acompanyament a piscina. Els monitors recolliran als infants a l’escola i els acompanyaran al gimnàs, els ajudaran a canviar-se i els 
entregaran als responsables de l’activitat. Els monitors estaran al gimnàs durant l’activitat fins a les 18h, però seran les famílies les encarregades de recollir-
los de l’activitat i ajudar-los a canviar-se (Infantil). 

Si voleu contractar el servei d´acompanyament de l'Escola fins al Gimnàs, ho podeu fer indicant-ho al formulari d’inscripció de piscina. El pagament del 
monitoratge es realitzarà mitjançant domiciliació a càrrec de Diver’s 

El servei de monitoratge està subjecte a què es cobreixin els alumnes mínims per oferir el servei.  
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Noves extraescolars 
 

● CURTMETRATGE 
A Curtmetratges els infants filmaran el seu propi curt cinematogràfic, aprenent els aspectes bàsics del llenguatge de cinema i produint tots els 
processos creatius necessaris. Dividirem els infants en les tasques que millor se'ls doni per poder repartir-nos tota la feina que s'ha de fer: Decorats, 
espais, vestuari, actors/actrius... Finalitzarem el trimestre amb la visualització dels curts que haurem filmat! 

● ARTS MARCIALS 
Esport de contacte per iniciar-se en aquesta tipologia de disciplines. 

● KIDS CLUB ANGLÈS CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
Generalment a l’escola els alumnes comencen a aprendre gramàtica bàsica a aquesta edat. En aquelles escoles on se segueixen els estàndards 
europeus d’anglès, els cursos que proposem per als alumnes entre 8 i 11 anys tenen el focus en la part comunicativa i interactiva. En cas contrari, 
proposem portar l’alumne a aconseguir i mantenir el nivell d’anglès amb els estàndards europeus amb el nostre mètode. 

● KIDS CLUB ANGLÈS CICLE INICIAL 
En aquestes edats seguim gaudint de la mateixa gamma d’activitats d’experimentació diverses, i ara amb temes més amplis i diferents: expandim el 
seu vocabulari i introduïm frases i expressions més complexes. Els alumnes comencen a estar preparats per fer preguntes bàsiques i contestacions en 
anglès d’una manera més natural, i més sovint. 

●  KIDS CLUB ANGLÈS INFANTIL 
Oferir als més petits l’oportunitat de prendre contacte amb l’idioma des dels primers anys, a través d’una immersió completa i en contextos 
significatius. Les cançons, rimes, danses, jocs, contes o teatre són estímuls perfectes perquè els nens puguin expressar-se i alhora divertir-se en anglès.. 

● LLENGUATGE MUSICAL + INSTRUMENT INDIVIDUAL 
Formació musical “clàssica” i “moderna” complerta i amb garanties de contingut artístic, independentment del seu “talent” musical aparentment i 
independentment també de la seva “vocació” aparent. S’hauran de cursar les assignatures de llenguatge musical i instrument. L’instrument podrà ser 
piano, guitarra, flauta o violí i es realitzaran sessions individuals de 30 minuts amb horaris a pactar en horari de migdia de dilluns a divendres. 
L'extraescolar requereix l’adquisició d’un llibre per llenguatge musical amb un cost de 30€. 

● CONTE MUSICAL VIATGE AL PAÍS DELS SONS MERAVELLOSOS 
L’aplicació de “conte musical” que proposa el Programa d’Estudis MusicActiva per a aprendre a fer música a l’edat de 3-4 i 5 anys, utilitza la ficció del 
conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per posar en marxa la imaginació dels infants i convidar-los a representar les escenes del conte, 
escenes que representarà mitjançant els exercicis musicals teatralitzats. 
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● ROBÒTICA 
Diver’s ha canviat l’empresa que oferia l'extraescolar de robòtica els darrers anys. A partir d’ara serà Scratch Barcelona, especialistes en ensenyança 
de robòtica, programació i impressió 3D. La qualitat del curs serà molt més elevada i els infants podran aprendre a programar en SCRATCH, programari 
lliure, disseny i impressió 3D (incloent-hi una impressió) i robòtica.  L'extraescolar té una matrícula de 45 euros, que es podria fraccionar i donarà 
accés a molts recursos en línia perquè els infants puguin seguir treballant a casa. És necessari portar una tauleta de casa, si l’infant no disposes de 
tauleta, Diver’s podria fer un préstec d'una de les seves tauletes. 
Per més informació  https://scratch.barcelona/.  
Vídeo explicatiu del curs https://youtu.be/rEhiDwa6i7w. 

 
● ESCACS 

Els escacs, com altres esports, es regeixen per un reglament que cal conèixer i respectar. El curs l’impartirà un professor titulat de l’ Escola Catalana 
d'Escacs. L’activitat es contempla des d’una doble perspectiva, teòrica i pràctica. La part teòrica es realitza mitjançant explicacions del professor amb 
la utilització de material audiovisual i murals d'escacs. La part pràctica no sempre serà jugant una partida d'escacs sinó que també es fa a través de 
jocs, problemes d'escacs i amb noves tecnologies. Durant el curs, organitzem campionats entre diferents escoles de Barcelona; individualment i per 
equips, fomentant el sentiment competitiu sa. 

 
 
. 
 
 


