
                             

  

metodolOgia pedagògica INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 

* La quota mensual es calcula sobre la mitja de dies de servei durant el període del curs escolar. Per tant sempre es cobrarà el mateix import cada mes, a excepció 
del mes juny que es cobrarà de manera proporcional fins l’inici de la jornada intensiva lectiva i no es retornaran/compensaran sessions per dies festius, de lliure 
disposició, colònies escolars o dies de vaga amb serveis mínims. 
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ActivitatS 
 

Cursos 
En funció de la 

participació es podran 
reorganitzar els grups 

 

Dies i horaris PREUS   
SOCI/a AFA 

PREUS          
NO SOCI/A AFA 

Iniciació Patinatge P3 - P4 - P5 Dilluns de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Ioga i Psicomotricitat P4 - P5 Dilluns de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Iniciació Esportiva P3 - P4 - P5 Dimarts de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Iniciació Dansa P3 - P4 - P5 Dimecres de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Iniciació Judo P4 - P5 Dimecres de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Iniciació al Circ P3 - P4 - P5 Dijous de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Iniciació a la Batucada P3 - P4 - P5 Dijous de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Iniciació a l’Anglès P3 - P4 - P5 Divendres de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Dansa I 1r a 3r Dilluns de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Intel·ligència Emocional I 1r a 3r Dimarts de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Multiesports I 1r a 3r Dimarts de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Patinatge I 1r a 3r Dimecres de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Anglès Recreatiu I 1r a 3r Dimecres  de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Robòtica I 1r a 3r Dijous de 16:30h a 18h 47,50 €/ mes 59,50€/mes 
Judo I 1r a 3r Dijous de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Batucada I 1r a 3r Divendres  de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Patinatge II 4rt a 6è Dilluns de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Intel·ligència emocional II 4rt a 6è Dilluns de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Batucada II 4rt a 6è Dimarts de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Judo II 4rt a 6è Dimarts de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Robòtica II 4rt a 6è Dimecres  de 16:30h a 18h 47,50 €/ mes 59,50€/mes 

Multiesports II 4rt a 6è Dijous de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 
Dansa II 4rt a 6è Dijous de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

Còmic i Manga Primària Dijous de 16:30h a 18h 29,50€ /mes 35,50€/mes 
Escacs Primària Divendres  de 16:30h a 18h 29,50 €/ mes 35,50€/mes 

 

Inscripció on-line en plataforma virtual TPV Escola (del 15 de juliol al 23 de 
setembre). Les famílies que ja heu participat a les extraescolars del curs 
2021-2022 podeu accedir a partir del mateix correu electrònic que vau 
emprar el curs passat i fer la inscripció a través de la aplicació de TPV 
Escola amb el vostre mateix usuari. Les famílies que participeu noves, 
podreu realitzar la inscripció a través del següent enllaç directe: 

https://tpvescola.com/Formularis.aspx?eid=362&idform=5 
Forma de pagament: anticipada i per targeta de crèdit o dèbit. 
 

Gestió administrativa i comunicativa Es realitzarà a través d’una plataforma 
virtual (TPV Escola) que conté una aplicació mòbil on cada família podrà 

informar-se del transcurs de l’activitat, consultar els seus pagaments, veure 
els informes trimestrals d’avaluació de l’infant i tramitar qualsevol alta, baixa 

o modificació. Disposareu de major informació i de com fer la inscripció al 
nostre web i a través de l’AFA de l’escola (on us facilitarem un enllaç directe 

per a cursar la inscripció) 
 

 
 
  

 
 
  

 

Introduirem continguts realistes, adaptables i observables amb la finalitat 
que els i les participants aprenguin nous coneixements i habilitats i 
sobretot que es diverteixin i tinguin una experiència que afavoreixi el seu 
benestar físic, mental i/o emocional. Realitzarem un seguiment pedagògic 
constant en base als objectius generals i trimestrals i els treballarem amb 
un enfoc clarament lúdic i participatiu. 
 

EI nombre mínim per obrir una activitat és  6 participants 

EIs dies de realització de Ies activitats s’organitzaran en funció dels dies 
que l’AFA cregui convenient segons la disponibilitats d’espais de 
l’escola. L’horari de les activitats també podrà variar segons el criteri de 
l’AFA. En cas de reduir-se també es reduirà el preu. El servei inclou una 
assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreix tant a 
participants com a monitors/es i tota la gestió administrativa i atenció 
comunicativa a les famílies. 

Altres dades d’interès   

ESCOLA FERRER i GUÀRDIA- CURS 2022/23

 

                      657.54.88.00  / 671.676.699  
                      extraescolars@viudinamic.org     

  
  

 

 

Informació i CONSULTES: 



                             

  

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATs  

INICIACIÓ AL PATINATGE (P3 a P5): Ens endisarem en l’inici de la pràctica del patinatge. Així, els principals 
objectius d’aquesta activitat són aconseguir l’autonomia amb els patins, dotar al/la participant d’una 
autonomia tècnica que li permeti assolir els fonaments propis de l’esport i desenvolupar les capacitats 

físiques bàsiques. Per tant, el que aconseguim és trobar l’equilibri, poder desplaçar-nos, córrer endavant i 
enrere. Caldrà que els i les participants portin els seus propis patins. 

 
IOGA I PSICOMOTRICITAT (P4 – P5): A l’extraescolar de Psicomotricitat i Ioga treballarem les habilitats 
psicomotrius bàsiques dels i les infants a través de jocs de moviment i, també, relacionats amb la 
pràctica del Ioga. S’usaran diferents jocs i dinàmiques amb material divers per fomentar l’esport, el 
moviment i la consciència entre els i les més petites i, així, anar afinant les habilitats motrius.  
Mica en mica, a mesura que avanci el curs, anirem introduint petites pautes que ens permetin afavorir 
el creixement de valors com el respecte, la cooperació i el treball en equip. Tot aquest enfoc psicomotriu, com hem dit, es 
compaginarà amb la iniciació a la practica del ioga, adaptant-lo a les edats a qui es dirigeix, per tal d’acostumar els i les nenes 
des de petites a prendre consciència del propi cos, desenvolupar la capacitat d’atenció i concentració, així com aspectes tan 
importants com la relaxació, la respiració i la concentració. 

INICIACIÓ ESPORTIVA (P3 a P5): A través del recorregut lúdic i dinàmic que planteja l’activitat d’Iniciació 
Esportiva, els i les participants descobriran, una per una, noves destreses i habilitats psicomotrius tot realitzant un 
procés  evolutiu on, a més de posar-les a prova, aprendran valors humans a través de variats jocs preesportius i 
dinàmiques divertides i mogudes. 
 

INICIACIÓ A LA DANSA  (P3 a P5): Volem posar el focus d’atenció a l’expressivitat corporal, la creativitat i 
l’expressió de cada infant, i que juguin un paper protagonista en aquesta activitat.  
Ens centrarem en el plantejament de jocs i dinàmiques que ajudin als i les participants a desenvolupar la seva 
corporalitat i a transmetre les emocions per mitjà del cos. Les activitats estaran acompanyades per músiques 
modernes de diferents estils i, a mesura que avanci el temps, s’aniran introduint coreografies adaptades al nivell 
dels i les participants.  
 

INICIACIÓ AL JUDO (P4 - P5): Activitat conduïda i dinamitzada per la Sandra Galache, tota una experta i 
professional del món del Judo. El judo és un dels pocs esports que conté tots els elements necessaris per a una 
bona formació física i, alhora, per un correcte desenvolupament intel·lectual, psicològic i emocional. La seva 
pràctica potencia la sociabilitat i la gestió de la hiperactivitat, fomenta l’autoestima, l’autocontrol i ajuda als i les 

participants a canalitzar l’excés d’energia. Al tractar-se d’una activitat física de contacte i realitzada en grup, el 
Judo també permet treballar i transmetre valors fonamentals per a la vida com el respecte, la disciplina, l’amistat, la cortesia i 
l’esperit de sacrifici, d’entre molts altres. 

INICIACIÓ AL CIRC (P3 - P5): Amb l’activitat de circ volem despertar un entreteniment nou, lúdic i experimental. Els 
seus continguts (adaptats a cada franja d’edat) ajudaran als i les participants a potenciar la seva creativitat 
individual i col·lectiva reforçant l’autoestima i la relació social. L’objectiu general serà iniciar-se dins del món 
de les malabars, l’equilibri i  l’expressió corporal a través d’experimentar amb diversos materials com pilotes, 
plats xinesos, anelles, mocadors i xanques i realitzant diferents tipus de formes, velocitats i trajectòries. 
Millorarem la coordinació òcul – manual i serà una activitat idònia per treballar l’atenció i  la concentració.  

DANSA I i II  (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA): Aquesta activitat artística i física busca que 
l’alumnat de l’escola disposi d’un espai on aprendre a expressar-se mitjançant el seu propi cos a través de 

la música. D’aquesta manera, amb la realització d’exercicis tècnics i lúdics considerem que és una activitat amb 
un ritme agradable i estimulant per aquestes edats. Així, convidarem als i les participants a descobrir com es 

mouen les diferents parts del seu cos, seguirem els ritmes que ens ofereixen les cançons i els transformarem, 
mitjançant l’aprenentatge de diversos estils i passos dels Balls més actuals, en divertides i entretingudes coreografies. A 
l’activitat de Dansa II incrementarem el nivell dels moviments corporals i les tècniques de dansa, així com serà fonamental el 
treball en equip en la preparació de coreografies pròpies. 

 



                             

  

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATs  

 

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I i II (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA):  A través de diferents tipologies 
de jocs, com teatrals, creatius, espontanis, els infants sabran identificar, gestionar, comprendre i gestionar tant 
les seves pròpies emocions com les de les persones que els hi envolten. És treballaran també les habilitats 
socials, donant als infants les eines necessàries per desenvolupar-se en les seves relacions interpersonals de 
manera satisfactòria.  La gran part de les sessions es realitzarà fent activitats grupals, on d’una manera divertida 
i jugant els nens i nenes aprenen a ser emocionalment més intel·ligents . Algunes de les activitats que es duran a 
terme seran: jocs teatrals, art creatiu, dibuix, cercles de conversa,... Per l’activitat d’Intel·ligència emocional II treballarem 
sobre la consciència emocional, la identificació d’emocions, la gestió responsable de les mateixes i les habilitat comunicatives 
necessàries per poder viure-les de manera responsable. 
 

MULTIESPORTS I i II (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA):  A través del recorregut lúdic i dinàmic que 
planteja l’activitat d’ Iniciació Esportiva), els i les participants descobriran, una per una, noves destreses 
psicomotrius tot realitzant un procés evolutiu on, a més de posar-les a prova, aprendran valors humans, tant 
interpersonals com intrapersonals, que els seran molt útils per encara els primers cicles a l’escola. L’actitud 
pro-activa, el respecte, el silenci, la paciència, la cooperació i d’altres valors comparteixen espai amb la 

lateralitat, els ritmes, el domini del bot, el domini de la pilota i fan d’aquesta activitat un complement ideal en el creixement dels 
nens i nenes que hi participen. A més fomenta una actitud positiva cap a la pràctica de l’esport d’una manera respectuosa amb 
el ritme de cada infant. Per l’activitat de Multiesports II, treballarem amb una amplitud d’esports més gran que a Multiesports I 
i, alhora, també ens centrarem més en el condicionament i preparació física. 

 
 

PATINATGE I i II (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA):  Els principals objectius de patinatge són 
aconseguir l’autonomia amb els patins, dotar al/la participant d’una autonomia tècnica que li permeti assolir 

nous fonaments propis de l’esport i desenvolupar les capacitats físiques bàsiques. Per tant, el que 
aconseguim és trobar l’equilibri, poder desplaçar-nos, córrer endavant i enrere i, poc a poc, incrementar el 
nivell de dificultat amb nous elements artístics propis del patinatge, arribant a un patinatge més tècnic i més 

segur. Es formaran diversos nivells per fer més fàcil l’aprenentatge, el qual estarà basat en els jocs, la música 
i la participació, que seran sempre el fil conductor per a estimular l’aprenentatge del/la participant mentre es diverteix. Serà 
necessari portar els vostres propis patins. 
 
ANGLÈS RECREATIU I (1r a 3r de PRIMÀRIA): En aquest conjunt d’activitats pretenem centrar-nos no només 
en l’aprenentatge de nous conceptes i estructures en anglès, sinó també en incrementar l’interès dels i les 
participants vers aquesta llengua a través de la pràctica mitjançant el joc. La formació dels i les educadores 
serà l’adequada per l’activitat, trobant, amb això, un nivell de fluïdesa òptim per expressar-se en anglès i 
acompanyar correctament als i les participants. 
 

 
  



                             

  

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATs 
 

ROBOÒTICA I i II  (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA): Activitat realitzada en col·laboració 
amb “Edukem-nos”. L’activitat basa l’aprenentatge en la pràctica, a partir de la creació i la posada 
en marxa de robots, circuits tecnològics,... Es treballa a partir del model pedagògic consolidat i 
contrastat “LEGO Education”, treballant en grups de 2 o 3 dissenyant, programant i superant reptes 
amb els robots. L’activitat estarà impartida per facilitadors/es certificades formades i 
especialitzades en aquesta metodologia amb material tècnic, específic i adient a la pràctica de cada 
proposta.  

 

JUDO I i II (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA): Activitat conduïda i dinamitzada per la Sandra Galache, 
tota una experta i professional del món del Judo. El judo és un dels pocs esports que conté tots els elements 
necessaris per a una bona formació física i, alhora, per un correcte desenvolupament intel·lectual, psicològic i 
emocional. La seva pràctica potencia la sociabilitat i la gestió de la hiperactivitat, fomenta l’autoestima, 

l’autocontrol i ajuda als i les participants a canalitzar l’excés d’energia. Al tractar-se d’una activitat física de 
contacte i realitzada en grup, el Judo també permet treballar i transmetre valors fonamentals per a la vida com el respecte, la 
disciplina, l’amistat, la cortesia i l’esperit de sacrifici, d’entre molts altres. En edats més avançades també insistim en altres 
aspectes físics com la força, la resistència, la velocitat i la flexibilitat, facilitant un desenvolupament harmoniós de tots els grups 
musculars del cos. En cap dels casos l’activitat busca fomentar la violència, l’agressivitat o la individualitat. Segons el nivell 
del grup de participants, els exercicis i moviments que s’aprendran s’ajustaran a fi de garantir un aprenentatge adequat, en 
continguts i ritme, d’aquest esport. 

 

BATUCADA I i II (1r a 3r de PRIMÀRIA / 4rt a 6è de PRIMÀRIA): L’extraescolar de Batucada, proposa als i 
les infants un recorregut pels ritmes i instruments fonamentals en la percussió. Més enllà de centrar-nos 
en ritmes d’origen brasiler (els propis i tradicionals de la batucada) l’objectiu és descobrir, experimentar i 
aprendre de diferents vessants relacionades amb la percussió, des de tambors i timbals fins a la percussió 
corporal. La forma de treballar serà tant individual com grupal, començant per un enfoc més centrat en el 
nivell particular de cada participant de l’activitat i passant, un cop consolidats els aprenentatges marcat, pel treball en equip i 
la compenetració entre els i les diferents infants que participen a l’extraescolars amb la intenció de crear una formació de 
percussió pròpia de l’escola i que pugui, si s’escau, participar en les festivitats pròpies del centre i/o del poble. 

 

CÒMIC I MANGA (primària): L’extraescolar de còmic i manga és una oportunitat per endinsar-se i aprofundir en 
el món del dibuix i, alhora, conèixer tota la història i orígens i, també, els principals estils que engloba el còmic, 
entre d’ells, el manga. D’aquesta manera, els i les participants treballaran de manera pràctica i aplicada el 
vocabulari, les tècniques i les diferents modalitats. Aprendran a construir històries i fils argumentals tot donant 
vida als propis personatges que ells i elles mateixos imaginaran i crearan fent-los viure les aventures que, de 
manera estructurada, aniran construint amb el pas de les sessions. Així, es tracta d’una activitat que combina la 

destresa manual, el pensament espacial, el pensament lineal i l’adquisició de vocabulari divers i ric. 
 

ESCACS (primària): Activitat en col·laboració amb “l’Escola d’Escacs de Catalunya”. Plantegem els escacs 
com una activitat transversal que desenvolupa hàbits positius i que pot ajudar a l'aprenentatge escolar i 
afavorir aspectes clau del rendiment escolar i incidint en l'emergent formació del caràcter de l’alumnat.  Els 
objectius de l’activitat són:  sobretot gaudir dels escacs, conèixer el reglament bàsic i les estratègies i 
tàctiques per poder jugar una partida ben raonada i assolir un comportament esportiu i de respecte envers 
els i les companyes i l’educador/a. 

  



                             

  

NORMATIVA DEL SERVEI    
 
1. ALTA DE LES EXTRAESCOLARS 
Per participar d’alguna de les activitats extraescolars organitzades caldrà que feu la inscripció online mitjançant  
la plataforma virtual de Dinàmic: www.viudinamic.org (secció “Inscripcions”) 
Cal adjuntant tota la documentació sol·licitada durant el període previ a l’inici oficial de les activitat (des del 1 d’agost fins el 23 
de setembre) per poder obrir grups. També se us sol·licitarà el resguard de pagament de la quota del curs vigent com a sòcies 
de l’AFA. 
Posteriorment a aquest període, us podeu posar en contacte amb nosaltres per saber si l’activitat desitjada disposa de places 
lliures inscripcions. Això ho podeu fer a través del correu electrònic extraescolars@viudinamic.org 

 
2. BAIXA DE LES EXTRAESCOLARS 
Per tramitar la baixa d’un participant a alguna de les activitats us haureu de posar en contacte amb Dinàmic a través del correu 
electrònic administracio@viudinamic.org o trucant als telèfons 651 18 12 44 / 93 357 35 19.  
No tindrà validesa una baixa comunicada al monitor/a o a l’escola. 
Les baixes s’han de comunicar d’un mes per l’altre, independentment de si s’ha realitzat o no alguna sessió o de si s’ha executat 
el cobrament del rebut mensual. De la mateixa manera, en cap cas es realitzaran devolucions parcials ni totals per deixar 
d’assistir a l’activitat durant el transcurs d’un mes. 
Els cobraments es realitzen de manera mensual i es duran a terme entre els dies 1 i 10 del mateix mes, és a dir, què els cobraments 
es realitzen sobre el mes en curs i no a mes vençut. 
 
3. RELATIU A DEVOLUCIONS DE REBUTS 
Dinàmic es posarà en contacte amb les famílies quan arribi un rebut retornat. La comunicació es realitzarà via correu electrònic, 
SMS o trucada. En aquesta comunicació informarem dels detalls del rebut o rebuts retornats i es pactarà la manera en què 
s’abonarà. Les despeses associades al retorn del rebut seran afegides a la quota mensual pendent. 
Si passat 15 dies de la comunicació inicial per part de Dinàmic, la família no s’ha posat en contacte, el/la participant no podrà 
continuar realitzant l’activitat. 
 
4. AUTORITZACIONS 
• Marxar sol a casa: Aquelles famílies que desitgin què l’infant marxi sol a casa hauran d’indicar-ho en el formulari d’inscripció 

en l’apartat que pertoca o en cas que ho vulguin modificar durant el curs, ho hauran de comunicar a Dinàmic per fer la 
modificació a la fitxa a través del correu electrònic. 

 

• Administració de medicaments: Aquelles famílies que necessitin que al seu infant se li administri qualsevol tipus de 
medicament durant la realització d’una activitat extraescolar hauran de posar-se en contacte amb Dinàmic a través del correu 
electrònic. També serà necessari un informe mèdic què indiqui el medicament a subministrar així com la dosi i l’horari. 

 

• Drets d'imatge: Al formulari d’inscripció trobareu les dues opcions en l’apartat que pertoca. 
 
 

5. ACTIVITATS I RÀTIOS 
 

Per poder obrir els grups de les extraescolars proposades serà necessari una ràtio mínima de 6 participants. Si aquest mínim no 
s’assoleix es valorarà la possibilitat d’obrir-la o no igualment, però en cap cas  serà d’obligació obrir-la. 
Si durant el curs alguna activitat baixa de participació fins al punt d’estar per sota del nombre mínim estipulat, s’haurà de valorar 
de la mateixa forma la necessitat de cancel·lar-la, sempre informant amb antelació a les famílies perquè aquestes es puguin 
reorganitzar. 
 
6. ACTIVITATS PROPOSADES  
Si un grup de famílies ens fa la proposta d'alguna activitat que no estigui en l’oferta inicial i que siguin del seu interès, i 
s'aconsegueix la ràtio adequada i espais adequats, farem el possible per poder portar-la a terme. 
 
7. ALTRES DADES D'INTERÈS  

 

Segons la situació i normatives derivades de la COVID-19 que estiguin vigents durant el curs escolar 2022/23, hi poden haver 
canvis en l’organització, funcionament habitual i/o preus de les extraescolars. En tot cas, sempre us serien comunicats amb 
l’antelació i previ consens amb l’AFA. 
 


