
AFA OCATA Extraescolars agost 2020 

Bon dia famílies, 

Moltes gràcies per la vostra comprensió en aquest estiu estrany i per 

entendre que l’endarreriment en les tasques d’informació de l’AFA ve 

donada per la situació d’excepcionalitat que estem vivint i que esperem 

conclogui aviat i de la millor manera possible. Com ja us vam dir, ens 

solidaritzem amb la multiplicitat de situacions que han esdevingut a les 

famílies de l’escola, del poble, d’arreu... i us enviem una abraçada plena 

de coratge i estima. 

La graella que us presentem és el resultat final de moltes deliberacions 

amb les empreses escollides, on diversió, aprenentatge i seguretat es 

desenvoluparan en el marc de la confiança que necessitem per a poder 

tirar endavant un projecte d’extraescolars. Hi trobareu les activitats amb 

els preus, les entitats que en són responsables i els horaris que oferim.  

Les inscripcions seran de l’1 al 20 de setembre, (l’1 de setembre rebreu els 

enllaços i la informació específica per a fer la inscripció) i així sabrem 

quines són les extraescolars que tiren endavant i quines no obrim per no 

arribar al mínim de participants. Per això demanem que tots els interessats 

i interessades facin la inscripció, ja que és l’única manera de poder saber 

quina és l’oferta real. Les activitats comencen a l’octubre.  

Com veureu hi ha una sèrie de canvis respecte el curs anterior i és que no 

hi ha activitats destinades als adults tret de Percussió* ja que les famílies, 

de moment, no podem fer entrada a l’escola. Per un tema d’espais 

també hem hagut de modificar l’oferta, mantenint aquelles activitats que 

enguany ja han funcionat. Minimitzar el contacte de monitors també està 

contemplat, en la repetició dels mateixos en diverses extraescolars. 

També s’ha vist afectat el Tastet que vam iniciar el curs passat, ja que 

enguany no el podrem oferir, així que si teniu un dubte, podeu adreçar-

vos directament a l’entitat que gestiona l’activitat. Us hem fet un recull 

de les dades de contacte al final d’aquest document.  
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*PERCUSSIÓ és una activitat que no sols podem considerar una 

extraescolar, ja que els Ocatrons són l’ànima de l’Ocata que amb els seus 

tambors surten al poble a donar ambient. Pel fet que no podem utilitzar 

els espais de l’escola, estem buscant la manera de poder seguir amb el 

grup de percussió, que es reunirà els dilluns de 20.00h a 21.00h, tot i que 

les trobades hauran de ser en un recinte diferent. Demanem que totes les 

persones interessades, enviïn un e-mail a la Roser a l’adreça que trobareu 

als contactes. 

 

L’Ocata és una escola familiar on pares i mares podem participar de 

manera activa en diferents projectes que es desenvolupen al llarg del 

curs, donant un cop de mà als i a les mestres des de la vessant afectiva i 

divertida. Enguany farem tot allò que la normativa ens permeti, i instem a 

les famílies que ho desitgin, a col·laborar amb les Comissions, a les que 

agraïm la feina feta i la predisposició sempre a ajudar. 

 

La Junta de l’AFA està formada per la Míriam (presidenta), l’Ari 

(secretària), l’Inma (tresorera) i l’Elisabet i l’Anna (vocals), cinc mares 

treballadores que desenvolupem el nostre paper des del voluntariat més 

pur i amb la fita de fer les coses fàcils, de fer les coses bé i de ser-hi sempre. 

Ens trobareu pels passadissos de l’escola anant a recollir als nens i nenes i 

també al correu ampaceipocata@gmail.com. 

 

Per últim, sols afegir que aquest plantejament està en constant revisió per 

les mesures que ens arriben segons com es desenvolupa el Covid-19 en 

la societat, i que per tant, aquesta informació no és quelcom tancat i 

inamovible, ans al contrari. Per això la graella que us oferim a continuació 

és la més estable possible i la que contempla les mesures més àmplies per 

a poder seguir endavant i no quedar aturats en l’oferta d’extraescolars.  

Desitgem que us agradi.  Moltes gràcies i molt bon estiu! 

AFA OCATA 2020 

mailto:ampaceipocata@gmail.com
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GRAELLA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021  

Migdies 

 

Tardes 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17.00-18.30 

Multiesports II 

Primària 

Pista 

17.00-18.30 

Futbol 

Primària 

Pista 

17.00-18.30 

Multiesports I 

Infantil 

Pista 

17.00-18.30 
Patinatge  

Infantil 

Pista 

Multiesports ** 

I i II 
(opció dos dies) 

Pista 

17.00-18.00 

Judo 

3r i 4t 

Aula Psico 

17.00-18.30 

Robòtica 

Primària 

Informàtica  

17.00-18.00 

Judo 

3r i 4t 

Aula Psico 

17.00-18.30 

Patinatge 

Primària 

Pista 

17.00-18.30 

Circ  

2n-6è 

Ambients 

17.00-18.30 

Fem Natura 

P5 a 1r 

Pati 

17.00-18.00 

Judo 

P5 a 2n 

Aula Psico 

17.00-18.30 

Fem Natura 

2n a 6è 

Pati 

17.00-18.00 

Judo 

P5 a 2n 

Aula Psico 

17.00-18.30 

Percussió  

1r - 6è 

Pista / Pati 

17.00-18.30 

Capoeira  

Primària 

Ambients 

17.00-18.30 

Creativitat i 

Expressió 

Infantil 

Aula reforç 

17.00-18.30 

Capoeira*  

Primària 

Ambients 

17.00-18.00 

Còmic i 

manga 

Primària 

Aula reforç 

 

18.10-19.10 

Judo 

5è i 6è 

Aula Psico 

 18.10-19.10 

Judo 

5è i 6è 

Aula Psico 

  

 

*L’activitat de Capoeira contempla la possibilitat de fer una sessió o dues a la setmana, 

amb una quota reduïda per a aquelles famílies que optin a fer dos dies. 

**L’activitat Multiesports I i II contempla poder obrir un segon dia per al mateix grup que 

ja faci l’activitat dimecres i dilluns respectivament, amb una quota variable segons els 

dies inscrits. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 12.30-13.30 

Circ 

P4-1r 

Ambients 

12.30-13.30 

TEATRE III 

5è i 6è 

Aula Psico 

12.30-13.30 

Escacs 

Primària 

Aula Reforç 

12.30-13.30 

Guitarra II 

Primària 

Aula Música 

12.30-13.30 

Robòtica 

Primària 

Informàtica 

14.00-15.00 

Guitarra I 

Primària 

Aula Música 

13.30-14.30 

TEATRE II 

3r i 4t 

Aula Psico 

  

  14.30-15.30 

TEATRE I 

1r i 2n 

Aula Psico 
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ENTITATS, CONTACTES I QUOTES MENSUALS 

DINÀMIC   

 

Activitats de migdia – 20€ 

Activitats de tarda – 22€ 

  

Activitats especials:  

    Robòtica 34€ 

    Judo 23€ 

    Capoeira 1 sessió 28€. 2 sessions 48€  

    Multiesports 1 sessió 22€. 2 sessions 35€ 

 

extraescolars@viudinamic.org 

DESCOMPTES   

10% per segon germà 

(excepte judo i 

robòtica)      

         

10% per segona 

activitat 

 

 

 

+QUE TEATRE. EVA DE LUIS – 22€ 
 

mesqteatre@gmail.com 

 

 

 

PERCUSSIÓ. OCATRONS. SOLRE - 15€*  

 
(*pagament quadrimestral amb dues quotes de 60€ al 

llarg del curs, una a l’octubre i l’altra al febrer).   
 

ocatrons@gmail.com   (Roser) 

 

 

     

AFA (Anna)- extraescolarsafaocata@gmail.com aquest e-mail està a disposició de 

totes les famílies de l’escola pels temes que tenen a veure amb les extraescolars i amb el casal. 

Nosaltres vehicularem qualsevol dubte, queixa o felicitació i ens posarem en contacte amb la 

persona o l’entitat per a donar resposta el més àgilment possible. 

 

RECORDEM QUE per a poder gaudir de les extraescolars, les famílies han 

de ser membres de l’AFA OCATA, i això significa, haver pagat la quota  

anual de 32€ per família que es realitza a principis de curs junt al 

pagament del material de l’escola. Enguany cap nen o nena que no sigui 

de l’escola Ocata, podrà tenir accés a participar en les extraescolars que 

oferim. 
 

Esperem que tota aquesta informació us sigui útil i us agradi. Que tinguem 

un bon estiu i també un bon curs! 
 
 

Tots i totes  SOM OCATA, FEM OCATA entre tots i totes! 
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