
   
 
 

 

AMIPA Escola del Mar 

Carrer de Jeroni Anyé i Casanovas, s/n 08340 Vilassar de Mar, Barcelona 

http://www.amipa-escoladelmar.cat/ 

amipa@escoladelmar.cat 

TWITTER: @amipaedm 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/amipa.escoladelmar 

 

 

Curs 2017-2018 

 

 

 



   
 
 

 

AMIPA Escola del Mar 

Carrer de Jeroni Anyé i Casanovas, s/n 08340 Vilassar de Mar, Barcelona 

http://www.amipa-escoladelmar.cat/ 

amipa@escoladelmar.cat 

TWITTER: @amipaedm 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/amipa.escoladelmar 

 

 

 

 

Des de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola (AMIPA) hem 

elaborat una nova programació de les activitats extraescolars per al proper curs 

2017-2018. 

Com sabeu, les activitats extraescolars responen a una demanda social que 

permet fer més compatibles els horaris laborals de les famílies amb l’atenció 

dels nens, i a més ofereixen als alumnes la possibilitat de participar en activitats 

que els agraden i alhora són educatives. 

Per al curs 2017-2018 mantenim part de l’oferta existent fins ara, exceptuant 

Bàsquet,  i com a novetat oferim l’activitat de Hoquei (escola de patins). 

Aquestes activitats van adreçades a tots els nens de l’escola a excepció de P3 

(adequant-nos a un dels criteris educatius de l’escola). Ocasionalment, els 

alumnes de P3 poden gaudir dels serveis d’acollida o permanències. 

Pel que fa al dia a dia, es mantindrà la coordinació per part de Cercle, empresa 

contractada per l’AMIPA, que té com a principal funció vetllar pel normal 

desenvolupament de les activitats. 

 

Us recordem que l'AMIPA es fa responsable dels alumnes d'extraescolars 

només el temps de durada de l'activitat desenvolupada per cada alumne. 
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Marc de referència de les activitats no curriculars de l’Escola del Mar 

El temps de permanència de l’alumnat al centre 

Funció de l’Escola 

L’Escola no és un lloc on es guarden els nens/es mentre els adults treballen. És 

un lloc on creixen intel·lectual, mental i emocionalment i, per tant, necessiten 

gaudir d’espais que els aportin estabilitat i seguretat. 

Espai Físic 

Tot i que la nostra escola reuneix unes condicions estructurals molt bones, 

l’espai físic no ha estat pensat com un espai vital. 

Tots els espais són col·lectius i, per tant, no permeten la intimitat i el repòs, ni 

l’adaptació de les necessitats individuals dels nens/es. 

L’escola, doncs, mai hauria d’esdevenir l’espai vital bàsic on els nens/es passin 

la major part del dia. 

Activitat-descans 

Als nens/es els cal una alternança de períodes d’atenció i d’activitat, més o 

menys dirigida, amb altres activitats d’activitat lliure i de joc. 

 

Les activitats extraescolars 

Excés d’estimulació 

És un error creure que els nens/es han de fer moltes activitats i que les han de 

començar quan abans millor, com si en aquesta edat ja haguessin perdut el 

tren del coneixement. 
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Necessitat 

L’activitat extraescolar no sempre sorgeix del desig o de la necessitat dels 

nens/es, sinó que, tot sovint, actua com una alternativa de les problemàtiques 

socials, familiars, laborals, etc. 

Adaptació 

És un error creure que els nens/es poden adaptar-se a qualsevol 

circumstància; un excés d’exigència o d’activitat sovint pot bloquejar-los i 

generar manifestacions de poca motivació, i fins i tot irritabilitat. 

 

Educació Infantil 

El/les alumnes d’aquests cursos tenen necessitats diferents i no tenen la 

mateixa capacitat de rendiment que els/les alumnes de Primària. 

En el cas dels alumnes de P3, el pas de l’escola bressol a l’escola comporta un 

canvi de centre, de professorat, d’organització, d’espais, etc. Per tant, el 

període d’adaptació a l’escola pot esdevenir molt llarg. 

Molts nens/es encara necessiten dormir, o bé fer un descans. També cal tenir 

present que, a l’Educació Infantil, la capacitat d’atenció i concentració dels 

infants és reduïda. 

És per això que necessiten una correcta alternança de períodes curts d’atenció 

dirigida amb altres d’activitat i lleure.

Pensem que totes aquestes consideracions respecte a les activitats extraescolars 

dels nens/es poden ser beneficioses per al seu equilibri i el seu benestar 

emocional i mental. 

Comissió mixta Mestres-Extraescolars de l’Amipa 
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 Calendari d’inscripcions 
 
 

 
 Del 14 al 21 de setembre. Termini d’inscripcions. Enviarem un correu 

electrònic amb un enllaç a l’aplicació d’altes. En cas de no poder accedir 
podeu enviar una sol·licitud per correu electrònic a l’adreça 
extraescolars@escoladelmar.cat 

 
 
 Qualsevol informació relacionada amb les activitats extraescolars la podreu 

trobar en el web de l’Amipa, on també trobareu una secció de preguntes i 
respostes freqüents i un enllaç a un canal de Youtube on els nostres 
monitors/es fan una breu explicació de l’activitat. 

 

 Dilluns, 25 de setembre. Confirmació de places. Us enviarem un correu 
electrònic amb la confirmació de la plaça. 

 

 Si no s’assoleix un mínim de 10 nens/es, s’anul·larà l’activitat, igualment i 
segons l’activitat, pot haver-hi un nombre màxim d’admesos. 

 

 Si hi ha una inscripció massiva a una activitat, s’intentarà obrir un altre grup 
en un altre horari. Si no és possible, es farà un sorteig entre els inscrits. 

 

 Les activitats extraescolars comencen el dilluns 2 d’octubre, llevat dels 
serveis d’Acollida, Permanències i Biblioteca, que comencen el primer dia de 
curs. 
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Cursos: de P4 a 6è 

 

Horari:  

Migdia: de 13:45h a 
14:45h 

Tarda: de 16:30h a 
17:30h 

P4-P5: dilluns o 
dimecres migdia 

1r.: dijous migdia. 

2n.: dimarts migdia 

3r/4rt.: divendres 
migdia 

5è-6è: dimarts tarda 

 

Monitor: 

Raquel Padilla 

 

 ANGLÈS 
 

 

 

 

 

Adreçat a nens i nenes de P-4 fins a 6è. 

Els alumnes coneixeran l’anglès a través del joc, la música  

i la conversa. 

El dibuix, les manualitats i els jocs seran les eines triades 

perquè els més petits coneguin i es familiaritzin amb 

l’idioma.  

Per els alumnes més grans la conversa serà una eina 

fonamental per fomentar la seva confiança amb l’anglès i 

els ajudarà a ampliar els seu vocabulari i a sentir-se 

còmodes per utilitzar aquesta llengua. 
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Cursos: de 1r a 6è 

Horari: de 13:45h a 

14:45h 

DILLUNS: 1r-2n 

DIMARTS: 3r-4t 

DIMECRES: 5è-6è 

 

Monitor/ra: 

Zita Rodrigues 

 

 

 

Taller de 
CERÀMICA     

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Ofereix l’oportunitat d’estimular el sentit del tacte i la  

creativitat. Els eixos de desenvolupament del curs són: 

 

• Conèixer i treballar terres diferents, segons el tipus de  

peces que volem crear.  

 

• L’aprenentatge de tècniques diferents per a la creació  

d’objectes diferents, seguint una part de la història de la  

ceràmica. 

 

L’objectiu d’aquest taller és ajudar a gaudir d’una expressió 

creativa reconeguda com una de les més completes a nivell 

sensitiu.  
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Cursos: de P4 a 6è 

Horari: de 16:30h a 
18h  

 

DILLUNS: P4-P5 

 

DIMARTS: 2n i 3r 

 

DIMECRES: 4r–6è 

 

DIJOUS: 1r 

 

 

Monitora: 

Maria i Marta 

Garreta 

 

 

DANSA  
 

 

 

Aquesta activitat està pensada per a nens i nenes de P4 fins a 

6è. Es desenvolupa el sentit del ritme i els temps musicals, es 

treballa el cos a nivell d’elasticitat i resistència, adaptant-se a 

l’edat dels alumnes, així com la diferenciació dels muscles. 

A diari es treballa una coreografia fomentant la creativitat i 

l’espontaneïtat de cada persona, unint jocs i exercicis amb la 

música com a base. 

 

 



   
 
 

 

AMIPA Escola del Mar 

Carrer de Jeroni Anyé i Casanovas, s/n 08340 Vilassar de Mar, Barcelona 

http://www.amipa-escoladelmar.cat/ 

amipa@escoladelmar.cat 

TWITTER: @amipaedm 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/amipa.escoladelmar 

 

 

Cursos: 1r a 6è 

Horari:  

DILLUNS:  

De 3r a 6è: 13:05h a 

14h  

De 1r a 2n: 14h a 

14:55h 

Monitors: 

Professors de 

l’escola d’escacs 

EscaciMat 

 

ESCACS 

 

 

 

 

Jugar als escacs, a més de ser molt divertit, estimula la ment i 

millora les nostres capacitats d'aprenentatge: concentració, 

memòria i càlcul mental. 

El joc dels escacs fa que el nen hagi de prendre les seves 

pròpies decisions, això millora la seva confiança en si mateix. 

Una conseqüència lògica dels dos punts anteriors és que el 

fracàs escolar entre els nens que fan escacs pràcticament no 

existeix. 

Jugar a escacs també ens forma en valors com la 

responsabilitat, la generositat i el respecte a l'adversari. 
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Cursos: P4 i P5 

Horari: 

DIJOUS o 

DIVENDRES de  

16:30h a 18:00h  

 

Monitora: 

Laura Vinyals 

 

 

Fem 

Esport 
 

Amb la pràctica d’activitat física es contribueix a la millora de 

la qualitat de vida. En aquesta extraescolar es practiquen 

diverses activitats esportives, totes elles adaptades a l’edat 

dels nens/es i al seu desenvolupament maduratiu. 

Es treballen diferents objectius: assolir un domini corporal, 

valorar l’activitat física com a canal per aconseguir el benestar 

físic i mental, conèixer la realitat esportiva de l’entorn, així com 

els recursos que ofereix la pràctica de l’esport. 
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Cursos: de P5 a 2n 

Horari: de 16:30h a 

18:00h 

DIMARTS I DIJOUS 

ó  

DIMECRES I 

DIVENDRES  

 

Monitors: 

CEFS Sant Joan  

Vilassar  

 

Futbol Sala 
 

  
 

Aquesta activitat vol fomentar l’esperit d’equip, els valors de 

l’esport i la formació dels nens i nenes a través del futbol 

sala. 

En els cursos del més petits, treballarem els aspectes 

d’iniciació en aquest esport, tant tàctics com jocs col·lectius. 

I als cursos superiors, els objectius aniran encaminats cap al 

perfeccionament de la tàctica. 

Es participarà a la lliga del Consell Esportiu del Maresme. 
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Cursos: de P4 a 1r 

Horari:  

DILLUNS   

de 16:30h a 18:00h 

 

Monitors: 

Club Vilassar 

Hoquei  

Hoquei      
Escola de 
patins 

  

Objectius: 

✓  Ensenyar les tècniques bàsiques del patinatge 
tradicional, que li donin una bona base per poder practicar en 
un futur altres disciplines.  

✓  Promocionar el patinatge i més endavant l’hoquei 
patins com alternativa d’oci dins a l’Escola, i amb els 
companys de l’escola.  

✓  Dotar al nen d’un bon desenvolupament psicomotriu i 
en especial de la coordinació i l’equilibri.  

✓  Divertir-se patinant i jugant,  adquirint hàbits saludables.  

✓  Realitzar activitats optatives en l’entorn del poble, 
com participar en trobades d’escoles d’Hoquei o anar a veure 
partits. 
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Cursos: de P4 a 6è 

Horari: de 13:45h a 

14:45h 

 

DIMECRES: P4-2n 

DIJOUS: 3r-6è  

 

Monitora: 

Alicia Blanco 

Professora de 
Kundalini ioga 
 

Ioga 

 

 

El ioga és una ciència pràctica, que la poden dur a terme tant 

els nens com els adults per fomentar una bona salut física, 

l’equilibri mental i també l’emocional. La sessió consta de una 

sèrie d’assanas (postures) que ajudaran a potenciar la 

concentració i l’atenció del nen. Inclou també tècniques 

respiratòries, meditació i relaxació. Són classes molt divertides 

que s’imparteixen mitjançant l’explicació d’un conte, ja sigui 

inventat o tret d’algun llibre. A través del ioga obrim una porta a 

la imaginació per endinsar-nos cada dia en una aventura 

diferent. 
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Cursos: de P4 a 6è 

Horari: de 16:30 a 

18:00h 

DILLUNS: P4-P5 

DIMECRES: 1r-6è  

 

Professor: 

Ramon Romeu 

 

 

Judo 
 

 

“Esport Olímpic de lluita reglat, recomanat als infants per la 

UNESCO, que potència l'autoestima i l'esforç, on apareixen 

diferents moviments psicomotrius, s'aprenen valors i defensa 

d'una manera divertida i segura.” 

Els objectius tècnics són el programa per nivells marcat 

segons la Federació Catalana, tant a terra com dret. No 

oblidem per això que sempre hi ha objectius personals 

afegits, com per exemple la puja d'autoestima, entre d'altres. 

Tot això ho avaluem amb punts atorgats en forma de papers 

de colors a cada classe que fan que es pugi de nivell o grau.  
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Cursos: P4-P5 

Horari:  

DIMARTS 

de 13:45h a 14:45h 

 

Monitora: 

Montserrat Giménez 

Professora de música i 

piano 

 

Projecte 
musical 

 
 
L’educació musical:  
 
 - Afavoreix el desenvolupament de la intel·ligència i potencia 
l’atenció, aprendre a escoltar, la memòria auditiva i general, la 
concentració i la relaxació.  
- Ajuda a desenvolupar la imaginació i la creativitat.  
- Afavoreix el llenguatge dels infants per mitjà del cant 
- Ajuda a aprendre a expressar-se amb el cos coordinadament i 
amb moviments lliures o sincronitzats.  
- Fomenta el respecte i l’estimació als instruments i a la música, 
la cooperació i l’intercanvi amb els altres nens i nenes.  
- En definitiva, la música ajuda al desenvolupament integral del 
nen: en l’aspecte sensorial (oïda, vista i tacte); en l’aspecte 
fisiològic (veu i respiració); en l’aspecte motriu (motricitat gran 
en els moviments corporals i motricitat fina en la pràctica de 
l’instrument); i en l’aspecte afectiu i mental (la melodia si és 
alegre o trista, la memorització i la creativitat).  
  
Així doncs, durant les classes de música es treballen els 
següents aspectes diferenciats: 
   
· L’educació de la veu.  
· L’educació auditiva.  
· L’educació rítmica.  
· El moviment.  
· El coneixement dels diferents instruments musicals i famílies.  
· L’educació instrumental (pràctica instrumental amb 
instruments de percussió: xilòfons, caixes xines, claves, 
triangles).  
 - S’utilitzaran contes específics per arribar als elements 
musicals que ens interessi treballar.  
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Cursos: de 1r a 4rt 

Horari:  

DILLUNS: 1r-2n  

de 16:30h a 18h 

DIJOUS: 3r-4rt    

de 16:30h a 18h 

Monitors: 

Centre EDUKEM-

NOS d’educació en 

noves tecnologies  

 

Robòtica           

  

 

La Robòtica és una bona eina per, d’una manera molt intuïtiva, 

despertar en l’alumnat la passió per la ciència, la tecnologia, la 

programació informàtica, la robòtica, les matemàtiques, la 

geometria, la física, les estratègies de resolució de problemes, el 

treball en equip i molts altres valors i matèries que es poden 

relacionar de forma transversal.  

Per aquesta raó, és interessant crear una extraescolar amb una 

metodologia basada en Lego Education, ja que els alumnes 

aprenen diverses competències i realitzen una tasca motivadora i 

significativa per a ells. 
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Cursos: de 1r a 6è 

Horari:  

DILLUNS: 16:30h a 

18:00h. 

Monitors: 

Ssstrèpits Vilassar 

 

 

                                                                                    

Ssstrèpits     
 

                                                                                                                             

 

 

Ensenyarem les primeres nocions als nens per mitjà de jocs i 

exercicis amb música. A mesura que aquests es vagin 

defensant davant l’instrument, començaran a aprendre cançons 

simples, fins a aconseguir interpretar les cançons pròpies del 

grup de percussió. 

Al finalitzar el curs escolar, es pretén que el grup pugui 

interpretar un petit grapat de cançons i, fins i tot, unir-se als 

conjunts de la resta d'escoles de Vilassar de Mar i Cabrera de 

Mar per participar en trobades o a la Festa Major de Vilassar de 

Mar.  
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Cursos: de P3 a 6è 

Horari: 

DILLUNS 

DIMARTS 

DIMECRES 

DIJOUS 

DIVENDRES 

de 8:00h a 9:00h i 

de 16:30h a 18:00h 

 

 

Monitores: 

Fundació Cercle 

d’activitats de 

lleure 

. 

Servei d’acollida i 

permanències 
 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola, 

conscient de la dificultat de moltes famílies per poder 

compaginar l’horari laboral i l’horari escolar, ofereix el servei 

d’acollida i permanències. 

Al matí, els nens i les nenes poden arribar a l’escola a les 

8:00h. Fins a les 9:00h realitzen activitats lúdiques, després, 

les monitores acompanyen els nens i les nenes a la seva 

aula. 

A la tarda, l’horari de les permanències és de 16:30 a 

18:00h. Les monitores recullen els nens/es a la seva aula. 

Recordem als pares usuaris del servei d’acollida i 

permanències que el Consell Escolar recomana que cap 

nen/a s’estigui al recinte de l’escola més de 8 hores 

seguides i molt especialment els alumnes d’Educació 

Infantil. 
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Cursos: de P3 a 6è 

[de P3 a 3r només 

fons bibliogràfic] 

Horari: 

TOTS ELS DIES 

DE LA SETMANA 

de 14:00h a 15:00h i 

de DILLUNS A 

DIJOUS de 16:30h 

a 17:30h 

Monitores: 

Fundació Cercle 

d’activitats de 

lleure 

 

Servei de  

Biblioteca 
 

Tots els nens i nenes tenen a la seva disposició el fons de 

llibres de la biblioteca de l’escola. 

A partir de 3r, els alumnes poden quedar-se a la biblioteca, 

on hi haurà una monitora encarregada d’atendre les seves 

necessitats, ajudant-los en tot el que calgui, per exemple:  

els aconsellarà per triar el llibre de lectura més adient per a 

ells, els explicarà el que no entenen dels deures, etc. 

IMPORTANT!  

Aquest servei NO es contempla com a permanència.  

NO existirà cap inscripció ni control d’assistència. 
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Preu de les activitats 

 Acollida matinal [de 8h a 9.00h] 

Fixes: 

30 minuts: 10 €/mes 

60 minuts: 20 €/mes 

Esporàdics: 

30 minuts: 0’50 €/dia 

60 minuts: 1 €/dia 

 

 Permanències [de 16.30h a 18.00h]  

Fixes, de 16.30 a 18h: 30 €/mes 

Fixes, de 16.30 a 17.30h: 20 €/mes 

Fixes, de 16.30 a 17h: 10 €/mes 

     Esporàdics: 0’50 € la ½ hora/dia 

 

*Cobrament de quota de federació apart cap al   

segon trimestre 

 

 

Totes les activitats es cobraran trimestralment, menys acollida i permanències que 

es farà mensualment. 

 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA)  

Comissió d’extraescolars 

Telèfon: 937 500 945  

mailto:extraescolars@escoladelmar.cat  

 

Activitat 
Preu 

Trimestre 
Hores 

setmana 

Anglès 65 € 1 

Ceràmica 45 € 1 

Dansa 65 € 1’5 

Escacs 65 € 1 

Fem Esport 65 € 1’5 

Futbol Sala 65 € 3 

Hoquei (inclou patins) 65 € 1’5 

Ioga 45 € 1 

Judo* 65 € 1’5 

Projecte musical 45 € 1 

Robòtica 75 € 1’5 

Ssstrèpits (inclou instrument) 65 € 1,5 


