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PROGRAMA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - CURS 2020-21
NOTA IMPORTANT RELATIVA A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COVID-19
La Comissió Gestora de l'AMPA i la direcció de l'Escola han decidit que aquest primer trimestre no es duran a terme les activitats extraescolars de migdia. Les raons són que actualment estem en alerta vermella de Covid, per la dificultat de guardar la distància de
seguretat, per no trencar grups estancs, per manca d’espais / aules dins l’Escola ( quasi
totes les aules s’ocupen amb grups classe. )
Donada aquest situació durant el Primer Trimestre del Curs només s’oferirà les activitats
extraescolars de caràcter lúdico-esportiu que es puguin portar a terme l'exterior. Lamentablement l’oferta és més reduïda del que voldríem. Quan la situació ho permeti de nou
obrirem la resta d’activitats proposades.
A continuació us fem arribar tota la informació relativa a les activitats extraescolars programades per al primer trimestre del curs 2020-2021. En aquest document hi trobareu la informació
general, el quadre amb els horaris de les activitats, una breu ressenya de cada una d’elles i els
respectius preus.
IMPORTANT: Per a poder dur a terme les inscripcions a les activitats, és necessari fer-ho des
de la vostra àrea privada de gestió https://annexa-ampa.cat, apartat extraescolars, espai que
us permetrà també, gestionar les inscripcions als serveis de menjador i acollida. Al lloc web de
l’AMPA (https://annexa-ampa.cat), dins les pàgines informatives dels serveis d’extraescolars,
acollida i menjador, hi trobareu sempre un enllaç a l’àrea de gestió. Per a poder accedir-hi, se us
proveirà d’una adreça de correu electrònic (nom d’usuari) i d’una paraula de pas (contrasenya).
En cas de pluja, les activitats se suspendran i cadascun dels responsables de l’activitat haurà
de comunicar-ho a través dels canals habituals amb els participants donat que el Gimnàs en
aquesta situació no és una opció viable.
Aquesta programació, així com els preus definitius, poden registrar petites variacions en funció del nombre d’inscrits a cada una de les activitats. Si en alguna activitat hi ha un nombre
molt reduït d’inscrits, és possible que aquesta no es pugui realitzar.
Totes les activitats extraescolars començaran a partir del dia 1 de novembre excepte:
n Servei d’Acollida (en horari de matí): primer dia d’escola.
Aprofitem per recordar alguns aspectes relatius a la gestió i el cobrament de les activitats:
n Les inscripcions a les activitats les gestiona la comissió d'extraescolars de l'AMPA i
aquestes s’han de realitzar sempre mitjançant el formulari que trobareu al vostre espai
de gestió personal, dins la nostra web: https://gestio.annexa-ampa.cat
n L’AMPA assumeix uns costos de gestió i d’assegurança que es cobreixen amb les quo1
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tes de soci, i per aquest motiu la inscripció a qualsevol activitat extraescolar comporta
necessàriament donar-se d’alta com a soci de l’AMPA.
n No podrà començar cap activitat extraescolar ningú que no estigui al corrent de pagament de les activitats del curs anterior.
n Cobrament dels rebuts: els proveïdors de les activitats extraescolars emetran mensualment el rebut corresponent. Les famílies pagaran directament al proveïdor, i no a
l'AMPA.
n Dades als proveïdors: totes les dades pel cobrament dels rebuts així com autoritzacions de drets d’imatge, etc, seran recollides pel proveïdor corresponent. Els documents
que es demanen s’hauran de fer arribar al proveïdor en la major brevetat possible. Sense
la documentació entregada al proveïdor, no es podrà començar l’activitat.
n Altes i baixes durant el curs: les altes i les baixes de les diferents activitats, s’han
d’efectuar des de la vostra àrea de gestió familiar, utilitzant els formularis dissenyats per
a aquesta tasca (https://gestio.annexa-ampa.cat). Les altes, únicament s’admetran si hi
existeixen places vacants en l’activitat seleccionada. Es podrà assistir a l’activitat a la qual
heu inscrit el vostre fill o filla, a partir del dia 1 del mes següent (sempre i quan la inscripció s’hagi realitzat abans del dia 25 de cada mes, moment en que es tancaran les llistes
del mes següent). Les baixes, es faran efectives a efectes de pagament, el mes següent
d’haver rebut l’ordre de des-inscripció.
n Recordar que, totes les places de les diferents activitats extraescolars de la graella,
s’aniran assignant en rigorós ordre d’inscripció.
Per a qualsevol aclariment sobre les activitats extraescolars podeu contactar amb la comissió
d’extraescolars de l’AMPA al correu electrònic annexa.extraescolars@gmail.com
Membres de la comissió Oriol Busquets, Jordi Duran i Laia Lloveras.
A continuació es llista la totalitat de les activitats extraescolars previstes per al curs 2020-21,
amb la seva particular informació i preus, així com una activitat complementària del barri.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ANGLÈS EIS IDIOMES: Aquest any davant la impossibilitat de seguir fent classes presencials,
us proposem fer classes en aula virtual. Vàrem acabar l’últim trimestre amb aquest mètode
amb gran satisfacció general, tant per part dels alumnes com la dels pares i professors.
Aprofitem per donar-vos les gràcies per tota la vostra col·laboració, els professors es van sentir
molt recolzats per les famílies. Activitat a càrrec d’EIS Escola d’Idiomes. No deixem que res
pari l’aprenentatge dels nostres nens i nenes.
Seguirem fent classes d’anglès motivadores i divertides!
Nivells:
P5/1r dilluns de 17.30 a 18.30
2n dimecres de 17.30 a 18.30
5è i 6è dilluns de 18.30 a 19.30
3r i 4t dimecres de 18.30 a 19.30
Preu mensual: 25 €
Mínim alumnes: 7
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ART I MANETES: Activitat a càrrec de Provi Casals. Pretén ampliar el sistema perceptiu de
l’infant i potenciar la seva creativitat, expressió i comunicació, a través del treball de diferents
tècniques artístiques (pintures, dibuix, fotografia, escultura, ... ) tot utilitzant materials simples
i quotidians.
Nivells: P3, P4 i P5
Preu mensual: 20 € (1 dia a la setmana)
Matrícula anual: 10€
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 12
BATUCADA: Activitat dirigida i coordinada per l'Associació Papaya Jam. Taller d’iniciació a
l’art de la batucada. Amb aquesta activitat es treballa la coordinació, la musicalitat i el ritme,
amb l'objectiu de la creació d'un espectacle final amb diferents ritmes i coreografies per presentar a l'escola i amb l'objectiu final de la creació d'un grup propi de l'escola.
L’activitat es portarà a terme al pati de l’Escola.
Nivells: P5 a 6è
Preu mensual: 14€ (1 dia a la setmana)
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 15
FEM ART / FEM LAND ART: El Land Art treballa a la natura i amb elements naturals. L'experiència artística a l'aire lliure ens ofereix la possibilitat perfecte per treballar la observació de
plantes i animals ( dibuix científic) així com treballar a partir d'elements naturals recuperant
antigues maneres de fer (tècnica, sensibilitat, imaginació...)
És una activitat divertida on s'aprèn també botànica, insectologia, estètica i on sempre sorgeixen coses sorprenent que donen peu a la reflexió. Parlarem molt , i ens mourem força.
No tingueu por al fred.
Nivells: De 1r a 6è
Preu mensual: 18€
BÀSQUET: Activitat a càrrec de C.B. Vilablareix. Promoure la pràctica del bàsquet, conèixer el
reglament del bàsquet, fomentant la integració a un grup, que valori l’esforç i la cooperació
treballant l’autoestima per què sàpiga assolir el triomf i la derrota tan individual com de grup.
Trobades amb altres escoles, 5 ó 6 a l’any; en funció dels inscrits, es podria plantejar fer un
equip federat (28-30 partits temporada).
Nivells: P5 a 6è
Preu mensual: 25€ (dilluns i dimecres de 16:30 h a 18:00 h)
Mínim d’alumnes: 10
Màxim d’alumnes: 15
GIMNÀSTICA RÍTMICA: Activitat a càrrec del Club Rítmica Girona. La Gimnàstica Rítmica és
un esport de gran elegància considerat un dels millors per al desenvolupament motriu de
les nenes. Es treballarà la flexibilitat, l’equilibri, la coordinació, l’expressió corporal i el ritme
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musical. Entrem en contacte amb els aparells d'aquest esport com són el cèrcol, la pilota, la
corda, les masses i la cinta. Durant el curs es realitzen coreografies de grup que es portaran
a diferents exhibicions. L’objectiu de l’activitat és aconseguir que les gimnastes adquireixin
disciplina corporal i mental a base de diversió, treball i l’esforç.
Aquest any per adaptar l'activitat a la situació que estem vivint, es treballarà de manera més
individualitzada. Cal portar gel hidroalcohòlic per desinfectar els aparells el dia que en facin ús.
Nivells: de P3 a 6è
Preu mensual: 19€ (1 dia per setmana)
Preu material: 6 € (Ajuda per la inversió d'una moqueta per adaptar i fer viable l’activitat a
l’exterior acondicionant el terra - zona sobre grades i també per adquirir alguns aparells de
rítmica)
Mínim d’alumnes: 5
Màxim d’alumnes: 30 (2 grups de 15)
HOQUEI PATINS: Activitat a càrrec del Girona Club Hoquei. L’hoquei patins es basa en unes
habilitats motrius poc habituals com són el lliscament amb els patins i el maneig d’un complement com l’stick. A més a més és un bon moment per realitzar aquesta activitat pel nivell
maduratiu en el què es troben els nostres alumnes. Així doncs, el treball d’aquestes habilitats
ajudarà als nens/es a desenvolupar unes competències diferents a les habituals i conèixer un
esport amb gran tradició al territori català.
Nivells: de P3 a 3r
Preu mensual: 15€ (1 dia a la setmana)
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 15
TOT ESPORT: Activitat a càrrec de Tot Oci. És un espai de divertiment i d’animació pels infants de primària a través del joc i l’esport, on contribuir a desenvolupar les seves capacitats
personals de coneixement a sí, mateixos, de relació, d’observació i d’autonomia en les seves
activitats quotidianes. Alhora que adquireixen una base esportiva variada degut a la pràctica i
coneixement de diferents modalitats esportives (normativa de joc i tècnica) , garantint un bon
desenvolupament psíquic i físic. Aplicarem mesures recomanades de prevenció del COVID
en el desenvolupament de les sessions. El grup participarà en la jornada de cloenda de curs
d’extraescolars esportives a Fontajau, organitzada per l’Ajuntament de Girona.
Nivells: de P5 a 4rt
Preu mensual: 25€ (2 dies per setmana)
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 15
VOLEIBOL: Des del Club Voleibol AVAP Girona pretenem que l'alumnat s'iniciï en aquest
esport, el coneixement de les regles i la tècnica bàsica i el que és més important; potenciar
els beneficis de l'activitat física i la cooperació amb els companys en un esport d'equip. Disputarem 1 trobada trimestral (2 hores els matins de dissabte) pel que farà falta una samarreta.
n Grup Petits de 2n a 4t els dilluns de 16:30-18h.
n Grup Grans de 5è i 6è Dilluns i divendres de 16:30-18h.
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Nivells: de 2n a 6è
Preu mensual:
n 1 entrenament/setmanal 19 €.
n 2 entrenaments/setmanals 30 €
Mínim d’alumnes: 3
Màxim d’alumnes: 18
EDUCADOR CANÍ: Ofert per Teràpies canines. Paciència, empatia, perseverança o treball en
equip és el que aprenen els nois i noies d’una activitat extraescolar pionera d’ensinistrament
de gossos. El primer pas és aconseguir el més simple: que segui i s’estigui quiet. Pot semblar
senzill, però és complicat i requereix paciència. I res és possible sense la cooperació. Aconseguir que el gos passi per un tub no seria possible sense la implicació de cada membre del
grup amb una funció concreta, cosa que també és un aprenentatge. Una extraescolar d’una
hora i quinze minuts un cop a setmana on els alumnes aprenen tot allò que és necessari per
educar qualsevol gos i ho fan mitjançant esports dinàmics i divertits com ara l’Agility, el Flyball
o la pràctica del Freesbe.
Nivells: de 1r a 6è
Preu mensual: 45€ (1 dia per setmana)
Mínim d’alumnes: 7
Màxim d’alumnes: 10
ACTIVITATS ONLINE DE PROVEÏDORS HABITUALS
ROBÒTICA: Activitat Online a càrrec de Nova Eruditio (únic Partner Oficial de LEGO Education ROBOTIX a la província de Girona. Amb el suport de professionals del centre de Psicologia Psicopedagogia i Logopèdia de l’ARBRE.
Trobareu informació actualitzada a la seva web: www.novaeruditio.com

NOTA IMPORTANT: Els responsables de cada activitat hauran d’assegurar que segueixen els
protocols de protecció COVID plantejats per l’Escola, L’AMPA i les autoritats pertinents.
En cas de pluja, no es retornaran els diners de l’activitat programada.
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