
 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
CURS 2011-2012 

 
ACTIVITAT DÍES, HORARI i  

LLOC REALITZACIÓ 
Nivells Preu 

 
MÈTODE KIDS & US 
PER APRENDRE 
ANGLÈS 
 
www.kidsandus.es 

1 hora setmanal (dilluns migdia) A partir de P3  47 €/mes 
 

TALLER ARTÍSTIC 1 dia setmanal  (dilluns o dijous.) 
Horari:  16.30 a 18.00 
Escola El Solell 

P3 a Sisè 25 €/mes 
 

GIMNÀSTICA I BALL 
MODERN 

2 dies setmanals (Dilluns i 
Dimecres) 16.30 a 17.30 
Poliesportiu La Palma Cervelló. El 
desplaçament fins al poliesportiu es 
realitzat per les monitores. 

A partir de P5 fins a  
6è. 
 

24,50 €/mes 
 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

1 dia setmanal (divendres) 
Horari: 16.30 a 17.30 
Escola El Solell 

P5 a 4º 18 €/mes 
 

ESCOLA DE BÀSQUET 2 díes setmanals (dimarts i dijous) 
Horari: 16.30 a 17.30 
Escola El Solell (* En cas de pluja 
l’activitat es realitzarà al 
Poliesportiu Municipal). 

P3 A 2º 25,75 €/mes 

PISCINA Divendres tarda (pendent confirmar 
horari) 
Piscina municipal Cervelló 
 

Nivell 1: P3 a P5 
Nivell 2: 1è a 6è 

47,60 € /trimestre 

 
Esperem que trobeu l’activitat més escaient pel vostre fill/a dins del Programa d’activitats 2011-2012.  
Junta de l’AMPA 



 

 
 
 
ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 
 
MÈTODE KIDS & US 
PER APRENDRE 
ANGLÈS 
 
www.kidsandus.es 

 
Kids & Us és un mètode que ha revolucionat el concepte de classes d'idiomes per a nens. És una metodologia 
amena i divertida per a l'aprenentatge d'una nova llengua on, des del primer dia, l'infant es veu immers en un petit 
món en anglès. La metodologia es basa en el procés natural d'adquisició de la llengua mare. És per això que el nen 
té diàriament contacte amb la llengua estrangera. En concret, el nen reforçarà l’adquisició de competències d’anglès 
mitjançant un CD que serà escoltat conjuntament amb els pares. El temps diari que s’ha de destinar són 10 minuts. 
Responsable de l’activitat: Sra. Cati Barceló. www.catibarcelo.com 
 

 
TALLER ARTÍSTIC 

 
L’activitat està adreçada a nens i nenes a partir de P3. La finalitat és experimentar amb diverses tècniques i 
materials  les habilitats artístiques. Ea farà una classe setmanal. L’alumne pot escollir entre el dilluns o el dijous, 
segons més li convingui. 
Responsable de l’activitat: Sra. María Flores 
 

 
GIMNÀSTICA I BALL 
MODERN 

 
A l’activitat de gimnàstica i ball, s’aprenen destreses gimnàstiques : saltar, rodar, girar… Es treballa la coordinació, 
l’expressió corporal, l’equilibri, la flexibilitat i també el sentit del ritme amb la pràctica de coreografies actuals de 
diferents tipus de balls moderns...fomentant sempre valors com el companyerisme, la capacitat d’esforç i superació, 
dintre d’un ambient lúdic i educatiu. Els monitors recolliran als nens al mateix centre escolar i els traslladaran al 
Poliesportiu de la Palma de Cervelló. La recollida dels nens es realitzarà al mateix poliesportiu. 
Responsable de l’activitat: Sra. Flora Lloret 
 

 
INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

 
La finalitat d’aquesta activitat és iniciar als nens i nenes en un esport de manera lúdica i senzilla a travès del joc 
(esports: futbol sala, bàsquet, handbol,hoquei i altres). Recordant sempre la vessant educativa de l’escola (actituts, 
valors i normes). 
L’activitat es realitzarà a les instal.lacions de l’escola (pista poliesportiva). 
Exhibicions: A finals del 1r trimestre es farà la festa de Nadal on tots els pares i mares podran gaudir de les 
exhibicions dels seus fills i filles. Durant el mes de juny es celebrarà la cloenda de les activitats esportives. 
Sortides: Durant el mes de desembre es realitzarà una sortida a un parc infantil.  
Trobades esportives: Un dels objectius bàsics de l’esport es relacionar-se amb les altres persones, amb aquesta 
finalitat, es realitzaran durant el curs trobades multiesportives amb altres escoles de la zona. 
Responsable de l’activitat: Dacor. Educació i Esport. 
 

 
ESCOLA BÀSQUET 

 
Aquestes activitat té com a objectiu iniciar una escola de bàsquet al centre des d’una vessant lúdica i educativa i 
sempre seguint la línia pedagògica de l’escola. 
L’activitat estaria gestionada per DACOR Educació i Esport i el C.B.La Palma. L’activitat aniria a càrrec de monitors 
amb les titulacions pertinents. El coordinador i entrenador seria el Lluís Liberal, actual mestre de l’escola. 
Objectius de l’activitat 
- Fomentar l’esport educatiu en l’àmbit escolar a través del joc. 
- Iniciar-se en l’esport del bàsquet i conèixer els principis fonamentals. 
- Respectar les decisions dels tècnics i dels companys. 
- Tenir una actitud positiva davant del joc i l’esport. 
- Treballar les relacions personals. 
- Col.laborar amb els companys/es. 
- Respectar les instal.lacions i el material. 
 
Activitat de l’escola de bàsquet 
Escola de bàsquet I (Alumnes de P3 a P5): 
Ensenyar als nens d’una manera lúdica on l’eina principal serà el joc. Es treballaran les habilitats motrius bàsiques 
(circuits, salts, córrer...) el coneixement del propi cos, l’organització espaial (davant, darrera, dins...), jocs i altres. 
Sobretot donant-li molta importància als valors i normes establerts per l’escola. 
 
Escola de bàsquet II (1r i 2n): 
És la continuació del treball realitzat a P3, P4 i P5, afegint que els nens i nenes s’iniciaran a l’esport del bàsquet 
d’una manera molt lúdica i senzilla a través del joc. Recordant sempre la vessant educativa de l’escola (actituds, 
valors i normes). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FULL INSCRIPCIÓ  

(omplir 1 full per activitat) 
 
Activitat a la que s’inscriu: 

ACTIVITAT          INSCRIU 
MÈTODE KIDS & US PER APRENDRE ANGLÈS           (          ) 
TALLER ARTÍSTIC 
 

          (          ) 

GIMNÀSTICA I BALL MODERN 
 

          (          ) 

INICIACIÓ ESPORTIVA 
 

          (          ) 

 
ESCOLA DE BÀSQUET 

          (          ) 

PISCINA 
 

          (          ) 

 

 
Nom i cognoms de l’alumne: ______________________________________________ 
Nivell Curs 2011/2012: ____________________________________________________ 
Telèfons de contacte: ____________________________________________________ 
 
Domiciliació bancària: 
Entitat dígits     Oficina dígits          DC   Núm. compte 
                       

 
 
AUTORITZACIÓ: 
En/Na   _______________________________________________________________________ 
autoritzo la domiciliació bancària d’aquest càrrec. 
 
 
 
Data: ________________     Signatura del pare/mare/tutor: 

 
 

Retornar aquest full EL PRIMER DIA D’ESCOLA. 
El podeu dipositar a la Bústia de l’AMPA del CEIP El Solell. 

 


