
EXTRAESCOLARS CURS 2018 - 2019 

 

Les activitats extraescolars que s’ofereixen aquest curs són: multiesport, bàsquet, 

mecanografia, anglès, escacs i l’esplai KDM. 

 

MULTIESPORT (alumnes del primer cicle d’educació primària, 1r i 2n). 

Activitat encaminada a la iniciació esportiva en la que es practicaran diversos esports 

com: bàsquet, futbol, mini tennis, hoquei, vòlei, tennis taula, atletisme, escalada, etc., 

aportant un bagatge esportiu més gran que permeti escollir quina és l’activitat 

esportiva que més agrada. 

Les activitats duren una hora i mitja, en horari de tardes, durant la qual els alumnes 

han de romandre dintre el recinte escolar. 

En cas que sigui necessari sortir de l’escola s’informarà prèviament. I en cas de pluja 

les activitats es faran igualment però dins del gimnàs.  

 

BÀSQUET (alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària, de 3r a 6è). 

Activitat esportiva en la que també es potencia una bona base d’esport d’equip i la 

relació amb els altres 

Els entrenaments duren una hora i mitja, en horari de tardes, durant la qual els 

alumnes han de romandre dintre el recinte escolar. 

En cas de pluja els entrenaments es faran igualment però dins del gimnàs.  

S’aconsella als infants que després de fer l’entrenament es dutxin. 

 

MECANOGRAFIA (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) 

Activitat lectiva amb suport informàtic per agafar destresa. 

La classe dura una hora, en horari de migdia, durant la qual els alumnes han de 

romandre dins del recinte escolar. 

 

ANGLÈS (alumnes de primària) 

Activitat lectiva en grup reduït amb metodologia activa i participativa per perdre la por a 

parlar i agafar fluïdesa amb l’idioma. 

La classe dura una hora, en horari de migdia, durant la qual els alumnes han de 

romandre dins del recinte escolar. 

 



NOVETAT ! ESCACS (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) 

Activitat en col·laboració amb el Club Escacs Olot, en horari de migdia, durant la qual 

els alumnes han de romandre dins del recinte escolar. 

 

NOVETAT ! ESPLAI KDM – QUEDEM? (alumnes de primària)  

El lleure és una oportunitat idònia per a la transmissió de valors, perquè els valors no 

es comuniquen directament, sinó a través de pretextos, de bones pràctiques, de 

situacions de vida. El joc és la metodologia principal de l’esplai ja que ens permet 

treballar tot allò relacionat amb la convivència, el creixement personal, l’autonomia i el 

treball en valors com ara el consum responsable, la solidaritat, la cooperació... 

A l’esplai KDM sempre tenim un pla i moltes ganes de diversió, hem preparat un munt 

d’activitats (màgia, jocs d’estratègia, room escape, master chef, etc.), molts reptes, 

noves descobertes amb un mateix objectiu... aprendre jugant!  

La informació de les activitats de cada setmana (dimarts de 17:00 a 18:00)  i la 

inscripció es faran arribar via email. 

Us hi esperem... KDM? 

 

Període de prova i inscripcions 

 

Es considera període de prova gratuït durant el mes de setembre. Passat aquest 

termini, es determinaran els grups i les activitats començaran formalment el mes 

d’octubre. Es farà arribar el calendari detallat a les famílies inscrites. 

 
La inscripció es farà mitjançant la butlleta corresponent que, una vegada omplerta, 

s’haurà de deixar a la secretaria de l’escola. 

 

Preus i descomptes 

 
La matrícula de les extraescolars es cobrarà el primer trimestre. L’import variarà en 

funció de si participeu o no de l’Amipa (pagant la quota). 

 
- 10 € quota d’Amipa pagada 

- 25 € quota d’Amipa impagada 

 
Cal dir que aquest curs el preu de les activitats s’ha incrementat un 1%. Les famílies 

que s’apuntin a més de dues activitats tindran un descompte del 10%. 

 



 

En l’activitat de bàsquet, en el rebut del segon trimestre es pagarà la fitxa del jugador 

(30 €). 

 

La temporització aproximada dels rebuts serà la següent: 

- 1r. Trimestre: 17 d’octubre de 2018 

- 2n. Trimestre: 16 de gener de 2019 

- 3r. Trimestre: 10 d’abril de 2019 

 

En el quadre adjunt, trobareu un avançament del calendari d’activitats. Tracteu-lo com 

un document provisional a l’espera de disposar dels grups en funció dels participants 

inscrits en cada activitat. 

 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del 

mail de l’associació : amipa.petit.plan@gmail.com 



ACTIV ITAT CURS CATEGORIA DIES L LO C HO RARI INICI F INAL RESPO NSABLES
PREU 

TRIMESTRAL

PREMINI

MIXTE 3r

PREMINI

MIXTE 4t

MINI

MIXTE 5è

57,60 €ESCACS 6è - DV ESCOLA 13:15-14:15 21 setembre 14 de juny

18 de juny 5€ per dia

57,60 €

ESCACS 5è  - DJ ESCOLA 13:15-14:15 20 setembre 20 de juny 57,60 €

ESCACS 4t - DLL ESCOLA 13:15-14:15 17 setembre 17 de juny

ANGLÈS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019

19 setembre

ANGLÈS 5è i 6è EP - DIMA ESCOLA

ESPLAI KDM de 1r a 6è EP - DIMA ESCOLA 17:00-18:30

3r  EP - DJ ESCOLA 13:15-14:15

13:15-14:15

20 setembre

ANGLÈS 4t EP - DC ESCOLA 13:15-14:15

18 setembre

ANGLÈS 1r EP - DLL ESCOLA 13:15-14:15 17 setembre

ANGLÈS 2nEP - DV ESCOLA 13:15-14:15 21 setembre

MECANOGRAFIA 5è- 6è EP - DLL-DC ESCOLA 13:15-14:15 17 setembre

MECANOGRAFIA 4t EP

MULTIESPORT 1r i 2n EP - DC-DV ESCOLA 17:00-18:30

- DIMA-DJ ESCOLA 13:15-14:15

BÀSQUET

3r EP DC-DV ESCOLA 17:00-18:30 14 setembre

ESCOLA 17:00-18:30 14 setembre

5è EP DC-DV ESCOLA 17:00-18:30 14 setembre

6è EP MINI MIXTE 6è DC-DV ESCOLA 17:00-18:30 14 setembre

20 de juny

19 de juny

18 de juny

19 de juny

20 de juny

14 de juny

17 de juny

4t EP DC-DV

19 de juny

19 de juny

19 de juny

18 setembre

14 setembre

19 de juny

19 de juny

18 setembre

82,80 €

82,80 €

57,60 €

57,60 €

57,60 €

57,60 €

57,60 €

84,80 €

84,80 €

84,80 €

84,80 €

77,80 €

 

 

Nota: 
Aquest quadre d’activitats és un avançament de la previsió de les activitats 
d’aquest curs. Es tracta d’un document informatiu, aquests horaris poden estar 
subjectes a modificacions en funció de la demanda final.  
 
Durant el mes de setembre, totes les activitats seran gratuïtes i considerades 
com a període de prova.  

 


