OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS . CURS 2019-20
Benvolguts,
us adjuntem la informació actualitzada de les activitats extraescolars programades per al curs
2019-2020.
El període d'inscripció serà del 9 al 14 de Setembre.

NOTES IMPORTANTS:
•

•

Les inscripcions a les activitats es realitzaran on-line a través d’ AMPASOFT. A l’espai de família
podreu consultar les diferents activitats i fer la inscripció a les que us interessin. Tindreu un
manual informatiu on trobareu tota la informació necessària.
L’AMPA ofereix també als NO SOCIS la possibilitat d’inscriure als seus fills en les activitats
extraescolars, però a un preu no tant avantatjós.

L'oferta d'activitats extraescolars és molt variada. Existeixen propostes en diversos àmbits: culturals,
artístiques i esportives. S'ha procurat proposar activitats de migdies i de tardes per a tots els cursos.
Cadascuna de les activitats té configurat un nombre mínim i màxim d'alumnes. En cas de no arribar al
mínim, l'activitat no podrà dur-se a terme i quedarà anul·lada. En quan a l'assignació de places,
aquestes s'assignaran en rigorós ordre d'inscripció.
Aquesta programació, així com els preus definitius, podrien registrar petites variacions en
funció del nombre d’inscrits a cada una de les activitats.
Totes les activitats extraescolars començaran a partir del dimarts 1 d’octubre.
Per a qualsevol aclariment sobre les activitats extraescolars podeu escriure'ns al correu
electrònic: extraescolarseiximenis@gmail.com
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURALS I ARTÍSTIQUES
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: Activitat a càrrec de SOL DE SOLFA.
Nivells: de P3 a P5.
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes:7
Màxim d’alumnes: 20
Per a més informació: www.soldesolfa.com/es/
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 173€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 218€
Sensibilització musical a través del joc, el conte i el treball amb el propi cos i amb instruments orff.
Treballarem el ritme, la veu, l'afinació i els elements més bàsics del llenguatge musical. Aprendrem que
la música és sobretot un llenguatge expressiu i treballarem les emocions associades al discurs musical.

GUITARRA: Activitat a càrrec de SOL DE SOLFA.
Nivells: de 2on a 4rt.
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 10
Per a més informació: www.aulamusical.cat
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 240 €
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 285 €
L'objectiu es que els alumnes puguin tocar petites peces musicals i jugar amb la música a partir de la guitarra.
Els alumnes coneixeran una mica més les possibilitats de la guitarra i el seu so. Desenvolupar l'oïda i el sentit
del ritme.
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BATUCADA

Activitat a càrrec de PAPAYA JAM.

Nivell I: de P5 a 6è.
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 17
Per a més informació: www.facebook.com/papayajam i www.instagram.com/papaya_jam i papaya.cat
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 169€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 214€
Els alumnes aprendran a tocar i interpretar diferents temes (alguns amb moviments i coreografies incloses)
i aprendran com agafar les baquetes i colpejar el tambor. Aquesta activitat està pensada per a
desenvolupar el ritme i la musicalitat a través de dinàmiques interactives i lúdiques, utilitzant diferents
tècniques instrumentals amb tambors reals de batucada i també amb jocs de percussió corporal i elements
quotidians. Es tracta, en definitiva, d’un intent de construir amb els nostres fills, un espai de lleure a través
de la percussió i la música.
Aquesta activitat es proposa també amb la il·lusió de crear un grup de batucada que ens acompanyi en les
festes que fem a l’escola i al barri.

TEATRE: Activitat a càrrec de EL GALLINER.
NIVELL 1: de 1er a 2on.
NIVELL 2: de 3er a 5è.
Lloc de realització: El Galliner
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 15
Per a més informació: www.elgalliner.cat
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 264,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 309,5€
Treballarem el desenvolupament personal a partir del teatre. Treballant en equip, amb la
improvisació i, especialment, la imaginació, crearem teatre. No es pretén només formar actors
sinó també contribuir a la formació integral dels alumnes: coneixement d'un mateix, seguretat personal,
capacitat d'observació, expressivitat, domini del cos i de la veu, responsabilitat, creativitat...
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DANSA

Activitat a càrrec de CLAU DE FAULA.

Nivell I: P3- P5
Nivell II: 1r a 5è
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 15
Per a més informació: www.claudefaula.cat
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 162€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 207€
La dansa és un llenguatge més que té la persona per comunicar-se i, per tant, aquest coneixement i aquest
aprenentatge passen pel cos i el seu moviment. El cos és el nostre instrument, que es comunica
constantment. Quan el moviment del cos es fa amb una intenció , i una emoció pot esdevenir art.
Treballarem el llenguatge, el moviment del cos, l’espai, el temps i l’energia a partir de diferents accions de
dansa

FANG: Activitat a càrrec de PROVIDÈNCIA CASALS.
NIVELL: de P3 a P5.
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 12
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 210,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 255,5€
Potenciarem la creativitat i expressió infantil, la expressió i la comunicació a partir de la manipulació i
construcció d'objectes amb fang.
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TALLER D’ART: Activitat a càrrec de PEP ADMETLLA I JORDI AMAGAT.
NIVELL I: de P3 a 6è (consultar a graella a quin dia de la setmana pertany cada nivell)
NIVEL II: de P3 a 6è (consultar a graella a quin dia de la setmana pertany cada nivell)
Novetat: Aquest any els alumnes no estan dividits per edats. Tots els alumnes es poden matricular qualsevol
dels dos dies a la setmana escollint el nivell (dia) que prefereixi. També és possible anar-hi dos dies per setmana
si a la matricula s’escullen els dos nivells.
Lloc de realització: Taller Pep Admetlla i Jordi Amagat
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 15
Per a més informació sobre els docents: www.pepadmetlla.net i www.jordiamagat.cat
SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I i Nivell II: 336€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I i Nivell II: 381€
En aquest taller utilitzarem materials i eines diverses per fer que els nens coneguin de primera ma les
tècniques bàsiques que els permetran desenvolupar una sensibilitat i preparació per a l'art, amb esperit
crític i reflexiu. A tal efecte s'ensenyaran diferents tècniques de dibuix, il·lustració i pintura.

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL: Activitat a càrrec de VEIE.
Nivell I: de P3 a P5
Nivell II: de 1er a 3r
Nivell III: de 4rt i 5è
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 10
Per a més informació: www.veie.es
SOCIS
Cost anual de l’activitat Nivell I, Nivell II i Nivell III: 275,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat Nivell I, Nivell II i Nivell III: 320,5€
L’objectiu principal és dotar als nens i nenes d’una major competència emocional, que aprenguin a
reconèixer, expressar i gestionar adequadament les seves emocions de manera que creixi la seva
autoestima, confiança i els seus recursos personals. Per fer-ho ens servim de diverses dinàmiques i
tècniques creatives que fan que l’aprenentatge sigui divertit i enriquidor. A través del Mindfullness
també els ensenyem el valor de la concentració, la relaxació i l’atenció plena i els nens troben en
aquest mètode la calma, la serenor i l’equilibri emocional. A més, Veie convida mensualment a un
taller d’intel·ligència emocional als pares i mares dels nens inscrits.
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JOCS DE TAULA:
Nivell I: de P3 a P5 (Activitat a càrrec de TIC-TAC)
Nivell II: de 1er a 3er (Activitat a càrrec de JUGARxJUGAR)
Nivell III: de 4art a 5è (Activitat a càrrec de JUGARxJUGAR)
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 12
Per a més informació: www.jugarxjugar.com i www.tictacserveis.com
SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 144€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III: 192€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 189€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III: 237€
Aquesta activitat va dirigida a tots aquells nens i nenes que volen passar una estona divertida jugant i

descobrint nous jocs de taula d'arreu del món. A part de jugar i passar-ho bé, aquesta activitat ens
permetrà treballar diverses assignatures de l'escola, sobretot a nivell d'idiomes i matemàtic. Des
d'estimular l'orientació espacial, a resoldre problemes, càlcul mental, fomentar l'estratègia i la memòria
visual, la geometria, etc. També treballarem el llenguatge (vocabulari, comprensió lectora, expressió oral,
aprendrem a saber escoltar, entre moltes altres coses). El joc, però, també ens permetrà saber treballar en
equip, ser creatius, saber gestionar les emocions (no sempre es pot guanyar, ni tots els jocs estant fets per
guanyar), així com saber guanyar en creativitat, respectar els torns i desenvolupar la psicomotricitat fina.

ANGLÈS a HELEN DORON
NIVELL I: de P3 a P5.
NIVELL II: 1er
NIVELL III: 2n
NIVELL IV: 3r
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 6
Màxim d’alumnes: 12
Per a més informació: www.helendoron.es
SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 311€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III: 426€
Cost anual de l’activitat NIVELL IV: 438€

NO SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 356€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III: 471€
Cost anual de l’activitat NIVELL IV: 483€
extraescolarseiximenis@gmail.com
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El mètode d’aprenentatge es basa en el procés natural amb el que s’aprèn la llengua materna.
Alumnes de Cicle Infantil (P3, P4 i P5): el curs es basa en les aventures del príncep Sam i els seus amics, és
un curs audiovisual per a l’aprenentatge oral que ensenya 330 paraules i 15 cançons originals, per gaudir de
l’aprenentatge i no tenir por a parlar en anglès.
Alumnes de Cicle Inicial (1r, 2n i 3r): el curs es centra en l’anglès oral, promou l’ús real del llenguatge i
ensenya més de 500 paraules, amb les històries de la Chloe com a fil conductor, a més d’incloure moltes
altres activitats divertides.

ANGLÈS a WILL LANGUAGES
NIVELL I: de 4rt a 5è
NIVELL II: 6è
2 dies a la setmana
Mínim d’alumnes: 4
Màxim d’alumnes: 10
Per a més informació: www.willanguages.com
SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I i II: 477€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I i II: 522€
Aprendre una llengua és una aventura, la descoberta d’un nou món. El nostre projecte d’ensenyament
especialment dissenyat per a nens i nenes, té com a objectiu fonamental aprendre anglès d’una manera
engrescadora però efectiva.
Activitats dinàmiques, creatives i aplicades, sempre en anglès, estructurades al voltant de centres d’interès i
adaptades a cada edat i nivell. Despertem un autèntic interès per la llengua anglesa utilitzant recursos
innovadors com el teatre, la narració de contes o els recursos audiovisuals, enriquint les diferents destreses
comunicatives dels nens i nenes

ESCACS A L’AULA

Activitat a càrrec de CLUB D’ESCACS SANTA EUGENIA

Nivell: de 1è a 5è matí (es formaran grups de treball per nivells dins la mateixa activitat)
Nivell: de 1è a 6è tarda (es formaran grups de treball per nivells dins la mateixa activitat)
1 dia a la setmana, però es pot escollir matí o tarda
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 14
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 162€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 207€
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La pràctica dels escacs és un esport que facilita el desenvolupament intel·lectual, potència la capacitat de
càlcul, la memòria, la lògica i ajuda d’abstracció.
A més de formar en valors com la confiança, amistat, respecte a l’adversari, respecte a les regles,
constància, esforç, honestedat... I és divertit!
El taller consisteix en un curs d'iniciació als escacs que consta de mitja classe de teoria dels escacs
(estratègia, tàctica, obertures) i mitja classe de partides d' entrenament on rectifiquem errors in situ .
Partides amb el professor, problemes de càlcul i estratègia.
A més a més s’organitza un torneig de lliure participació cada trimestre en col·laboració amb el Club
d'escacs Santa Eugènia on hi participen nens i nenes de tota la província de Girona.

ROBOTICA

Activitat a càrrec de INNOVA’T

NIVELL I: Creativitat i multimèdia de P3 a P5. ( 1 hora)
NIVELL II: Introducció a la Robòtica educativa 1er a 2n ( 1:30 hores)
NIVELL III: Robòtica educativa de 3er a 6è ( 1:30 hores)
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 10
Màxim d’alumnes: 14 ( nivell I) i 20( nivell II i III)
Per a més informació: https://innovateducacio.cat/
SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 240,5€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III: 298€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat NIVELL I: 285,5€
Cost anual de l’activitat NIVELL II i III :343€

Nivell I- Creativitat i multimèdia (de p3 a p5): Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats
de multimèdia, de construcció o de treball de l’enginy, encaminades a potenciar i estimular els
aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica. Els alumnes s’introduiran a la robòtica per
mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits de la casa, com són cubetto i en Lego coding
Express.
Crearan escenaris amb la innovadora metodologia “build to espress” de Lego i es divertiran i
consolidaran aprenentatges jugant i treballant de forma cooperativa amb les tablets. Els llibres i jocs
de realitat augmentada, com l’Osmo, també seran un recurs amè i quotidià a les classes.
Nivell II- Iniciació a la Robòtica Educativa (de 1r a 2n): Es treballaran de forma creativa amb les
tradicionals peces de lego a les quals hi podran afegir sensors i motors, per convertir les seves
creacions en petits robots de Wedo que programaran fent servir Sratch. Aquest software,
desenvolupat pel MIT i referent mundial en el camp del treball de les noves tecnologies, ens permet
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també introduir l’alumnat en la creació de videojocs, de manera que les sessions de robòtica
s’alternaran amb altres de creació de videojocs i animacions. Totes aquestes sessions es
complementaran amb dinàmiques de Build to Express, una innovadora metodologia de Lego Education
que facilita els nens expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes davant del públic.
Nivell III- Robòtica Educativa (de 3r a 6è): S’introdueix a l’alumnat al treball amb robots més complets
com són els Lego Mindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb
petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables. Cada deu minuts tots els
membres dels grups s’alternen les tasques d’enginyer, mecànic, cap de magatzem i director, per crea
un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup. Les sessions de
robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de videojocs, fent ús de l’innovador
software educatiu de Micorsoft Kodu amb el que podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions
d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen les bases de la programació orientada a objectes.
Per aquells participant que tinguin coneixements avançats, es plantejaran nous reptes innovadors, que
requereixin d’una programació avançada i de l’ ús de variables i coneixeran altres plataformes de
robots com els MakeBlock.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES

MULTIESPORTS

Activitat a càrrec de EOL SERVEIS.

Nivell: de P3 a 6è (es formaran grups de treball per edat dins la mateixa activitat)
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 9
Màxim d’alumnes: 15
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 194,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 239,5€
Es practicarà un esport diferent cada mes per tal que els nens adquireixin les destreses específiques
necessàries de cada un d’ells. L’objectiu es presentar una varietat molt rica d’experiències motrius perquè
aprenguin aspectes tècnics i tàctics en la pràctica d’esports com l’handbol, la gimnàstica, el bàsquet, el prevoleibol o el futbol. A més, el joc és el protagonista en totes les sessions per tal que els alumnes assoleixin
un millor coneixement dels continguts.
Tots els monitors d’EOL SERVEIS són llicenciats en Ciència de l’Activitat Física i Salut (CAFE) o tenen
l’habilitació o acreditació expedida per Esports de la Generalitat i inscrits en l’Escola de l’Esport de
Catalunya.
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BÀSQUET Activitat a càrrec de EOL SERVEIS.
Es realitzarà a la nova pista de bàsquet de l’Escola Eiximenis.
Nivell: de 1r a 6è
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 9
Màxim d’alumnes: 18
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 194,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 239,5€
L’objectiu de l’activitat és iniciar els participants en la pràctica d’aquest esport i es treballaran aspectes
bàsics per a la pràctica inicial com: les tècniques de bot (amb mà dominant i no dominant), els
diferents tipus de passe (passe de pit i passe picat), la mecànica bàsica de tir, les entrades i una
iniciació als canvis de mà (per davant, darrera i sota cames) i s’aniran explicant les normes essencials
del joc.

GIMNÀSTICA RÍTMICA Activitat a càrrec del CLUB DE GIMNÀSTICA RÍTMICA DE GIRONA
Es realitzarà a l’escola Joan Bruguera. No hi ha servei d’acompanyament. Són els propis pares de les
participants que s’hauran de coordinar per acompanyar-les fins a l’escola per a poder realitzar
l’activitat.
Nivell: de 1r a 6è
1 dia a la setmana
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 20
SOCIS
Cost anual de l’activitat: 182,5€
NO SOCIS
Cost anual de l’activitat: 227,5€

Es treballarà la flexibilitat, l’equilibri, la coordinació, l’expressió corporal i el ritme musical. L’entrenament estarà
compost per un escalfament inicial que es fa a base de jocs i sèries esportives; tot seguit es passarà a la part
específica, on es treballa la flexibilitat de diverses parts del cos, i la força muscular. Durant la tercera part de la
classe s’entrarà en contacte amb els aparells de gimnàstica rítmica, com el cèrcol, la pilota, la corda, les masses i
la cinta. Durant el curs es treballaran coreografies de grup. L’objectiu de l’activitat és que l’alumne adquireixi
una disciplina corporal i mental implantada a base de diversió però també de treball i esforç.
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DESTACADES EN VERD LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE NOVA INCORPORACIÓ

GRAELLA EXTRAESCOLARS ESCOLA EIXIMENIS 2018-2019
EXTRAESCOLARS MATÍ
AULA/ LLOC

HORES
12:45-13:45

AULA PSICOMOTRICITAT
13:45-14:45

DILLUNS

DIJOUS

GUITARRA

VEIE

CLAU DE FAULA

VEIE

2n-3r-4t

1r-2n-3r

1r-5è

4t-5è

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

DANSA

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

JOCS DE TAULA

P3-P4-P5

CLAU DE FAULA

SOL DE SOLFA

TIC TAC

P3-P4-P5

P3-P4-P5

P3-P4-P5

ANGLÈS HD

ANGLÈS HD

ANGLÈS HD

2n

1r

3r

ANGLÈS HD

ANGLÈS HD

PROVIDÈNCIA CASALS
P3-P4-P5

P3-P4-P5 GRUP B
P3-P4-P5, GRUP A

12:45-13:45

TEATRE

TEATRE

EL GALLINER

EL GALLINER

3r-4t-5è

1r-2n

ESCOLA EL GALLINER
13:45-14:45

12:45-13:45

ANGLÈS WL

ANGLÈS WL

4t-5è

4t-5è

ANGLÈS (Will languages)
14:00-15:00

ANGLÈS WL

ANGLÈS WL

6è

6è

JOCS DE TAULA
JUGAR X JUGAR

14:00-15:00

AULA RELIGIÓ
12:45-13:45

DIVENDRES

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

FANG
13:45-14:45

DIMECRES

DANSA

12:45-13:45

AULA PLÀSTICA

DIMARTS

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

6è
ESCACS

JOCS DE TAULA

CLUB ESCACS STA. EUGENIA

JUGAR X JUGAR

1er-5è

1er-5r

EXTRAESCOLARS TARDA
DISTRIBUCIÓ TARDA
AULA

HORES

DILLUNS

DIMARTS

TALLER

DIMECRES
TALLER D'ART
P3-6è

16:30-18:00

DIJOUS
TALLER D'ART
P3-6è

Ametlla & Amagat
ROBÒTICA

AULA PSICOMOTRICITAT

INNOVA`T

16:30 - 17:30

P3-P5
ESCACS

AULA RELIGIÓ

AULA PLÀSTICA

16:30 a 17:30

CLUB ESCACS STA. EUGENIA
1er-6è
ROBÒTICA
INNOVA`T

16:30 a 18:00

1r-6è
GIMÀSTICA RÍTMICA
CLUB RÍTMICA GIRONA

ESCOLA JOAN BRUGUERA 16:30-18:00

PISTA

16:30-18:00

1r-6è
BATUCADA

BÀSQUET

MULTIESPORTS

PAPAYA

EOL SERVEIS

EOL SERVEIS

P5-6È

1r-6è

P3-6È

DIVENDRES

