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EXTRAESCOLARS 2022-2023 
Benvolguts pares, mares i alumnes, 

Us presentem la guia d’extraescolars que s'organitzen des de l'AMPA de l'escola. Hi 

trobareu tota la informació tècnica, les dades de contacte de la persona 

encarregada i el sistema d'inscripció.  

Per poder realitzar aquestes extraescolars, cal ser membre de l’AMPA (en aquesta 

guia hi trobareu la butlleta d’inscripció). 

Davant de qualsevol dubte o si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb 

la persona encarregada de cada activitat. Si es creu convenient, per a cada 

extraescolar es poden organitzar reunions informatives, que us seran comunicades 

pels canals habituals: correu electrònic, whatsapp i/o en paper a les entrades de les 

escoles. 

Si trobeu a faltar alguna extraescolar i teniu ganes d’organitzar-la i gestionar-la us 

animem a assistir a qualsevol de les reunions de l'AMPA on es valoraran les vostres 

propostes. 

Us volem recordar que tant l’economia com la coordinació de les extraescolars (així 

com la organització de l’AMPA en general) és duta a terme per pares i mares de 

l’escola que realitzen aquesta activitat de forma voluntària, sense cap tipus de 

remuneració i invertint hores i esforços per tal que l’organització i gestió de les 

extraescolars sigui tan correcta i profitosa com sigui possible per a nosaltres i els 

nostres fills i filles. 

Canvis en la política d'actuació envers la gestió dels impagaments 

Des de l'organització us volem informar dels canvis en la política d'actuació envers 

la gestió dels impagaments: qualsevol impagament d'una activitat extraescolar 

suposarà la renúncia definitiva de l'alumne a seguir-hi participant. Per tal de 

minimitzar el fet d’haver d’aplicar aquesta norma, s’ha desenvolupat un protocol 

d’actuació al respecte. Tan bon punt es detectin irregularitats en els pagaments, els 

coordinadors de cada activitat es posaran en contacte amb les persones afectades i 

iniciaran el protocol d'actuació per tal de solucionar la situació i donar de baixa a 

l'alumne, si s'escau. Per tant, us demanem que si en algun moment teniu algun 

contratemps vinculat al tema econòmic, informeu ràpidament els coordinadors de 

les vostres activitats per estar-ne al cas i solucionar el problema.  
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ANGLÈS 
Juntament amb l'acadèmia IDIOMES TARRADELLAS, volen oferir a tots els infants de 

la llar i primària, una hora extra d’anglès a la setmana en format de joc i repetició 

totalment en anglès. Són grups reduïts de 6 a 10 nens. 

Qui som? 

Idiomes Tarradellas és una escola d’idiomes que porta més de 19 anys oferint un 

servei professional i alhora proper als seus alumnes. En l’àmbit dels nens i 

adolescents, tenim una llarga experiència en tot tipus d’activitats: casals, summer 

camps, extraescolars, cursos anuals, activitats extracurriculars, classes en llars 

d’infants, etc. Treballem amb nens des dels 2 anys i adaptem el servei a les 

necessitats dels alumnes en cada moment. 

La nostra escola està ubicada a l’avinguda Josep Tarradellas i fa més de 10 anys que 

també som presents al barri de les Corts/Collblanc a través d’altres locals 

(Barribastall, Didac, Oikia, Pau Romeva, Laietà…) 

Més informació clicant en aquest enllaç. 

Metodologia 

 Una llengua és comunicació. Proporcionem als alumnes les formes adequades 
perquè es comuniquin: frases funcionals i el vocabulari en estructures 
lingüístiques. 

 A partir de primària utilitzem un llibre que ens ajuda a cobrir tots els 
continguts necessaris per a un nivell i a mantenir una coherència i un ordre. 

 Els ajudem amb la lectoescriptura usant el sistema de “syntethic phonics” i 
conjuntament amb històries i contes, per tal d’aconseguir una bona 
pronunciació des que comencen a llegir i ajudar-los perquè entenguin el 
significat de les paraules que llegeixen. 

 Usem cançons, jocs, manualitats i històries, dins d’una temàtica, per 
incrementar el lèxic i la gramàtica en context. Els donem oportunitats per 
utilitzar l’idioma. 

 El professor s’adapta a les necessitats dels alumnes per tal d’assegurar el seu 
progrés i l’adquisició dels nivells corresponents. 

 Preparem per als exàmens de Cambridge Young Learners si l’alumne ho 
desitja. 

  

https://www.dropbox.com/s/szlwdy1mt8xm6ag/Extraescolars%20-%20Escola%20ACIS%20Artur%20Martorell.pdf?dl=0


 

5  

Aspectes addicionals 

 Som accessibles i transparents. La directora i el professor responsable del 
projecte estan a la disposició dels pares. Publiquem entrades al blog de 
l’escola per poder mostrar el que fem a classe. Tenim contacte directe via mail 
i/o telèfon. 

 El tipus de professorat que seleccionem per aquests serveis és competent per 
treballar amb nens i nenes d’aquestes edats. 

 Els estudiants reben tres informes durant el curs via mail. 

 Celebrem festes tradicionals per viure l’idioma des d’un altre punt de vista. 

Edats i horaris 

LLAR  

De 3 a 5 anys (P3 a P5) a la llar a partir de les 17h. 

Dia i hora per definir en funció de la demanda. 

La classe comença a les 17:15h, cal portar berenar pel matí, perquè no cal que els 

passeu a recollir aquell dia, sinó que les mateixes professores d’anglès els passen a 

buscar per les classes, els ajuden a berenar i després comencen a jugar en anglès. 

MASIA 

De 1r a 6e de primària a la masia a partir de les 17h. 

Dia i hora per definir en funció de la demanda. 

La classe comença a les 17:15h, cal portar berenar pel matí, perquè no cal que els 

passeu a recollir aquell dia, sinó que les mateixes professores d’anglès els passen a 

buscar per les classes, berenen i després comencen la classe. 

Preus i sistema de pagament 

32 euros al mes per domiciliació bancària + 35€ a principi de curs pel material. 

Un cop sapiguem número d’infants, us confirmarem la distribució dels grups. 

Persona de contacte 

Mireia (mare 3er Jan i Pau) mifolarti@hotmail.com   656 45 46 68 

Si esteu interessats/des, envieu un mail amb el nom i curs de l’infant i el dia que 
preferiu fer l’activitat, per veure viabilitat. Si prèviament, com a grup classe, us 
poseu d’acord i trobeu dia de la setmana, avançarem més ràpid. 

mailto:mifolarti@hotmail.com
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FUTBOL  
de 1r a 6è de primària 

 

Un any més us podem oferir l’extraescolar de futbol per a nens i nenes de primària. 

 

Dia i hora: 

Dimarts, de 17.15 a 18.30 h, al pati de la Masia. 

 

Preu: 

25 € de matrícula 

21 € al mes 

Quan comenci l’activitat, gestionarem el sistema de pagament amb les famílies 

interessades. 

 

Persona de contacte: 
Sonia Vide 
669 205 579 
svidevil@gmail.com 
  

mailto:svidevil@gmail.com
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INSCRIPCIÓ A L’EXTRAESCOLAR DE  
FÚTBOL 

 

Nom i cognoms de l’alumne: 

 

Nom i cognoms de pare/mare/tutor: 

 

Data de naixement de l’alumne: 

Curs: 

Telèfon 1: 

Telèfon 2: 

Correu electrònic: 

Persones que poden recollir l’alumne: 

 
 

Observacions: 

 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres 
dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AMPA Acis Artur Martorell amb la finalitat de gestionar la vostra 
participació a l'Ampa i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d'Accés, Rectificació, 
Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a ampa@acisarturmartorell.cat 
 
Envieu la butlleta a Sonia Vide - svidevil@gmail.com 

 

mailto:ampa@acisarturmartorell.cat
mailto:svidevil@gmail.com
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KID’S IOGA en anglès 
CURS 2022/2023 

 
 
 
 
 
 

 

 
Per més informació: 

Ratna Sree 

+34 605075286 

ratnasreeyoga@gmail.com 

mailto:ratnasreeyoga@gmail.com
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Des de l’AMPA de l’escola ACIS Artur Martorell, ens complau presentar-vos 

l’activitat de “TALLER KID’S YOGA”. 

El ioga com a pràctica que combina postures i respiració ajuda els infants a 

prendre consciència de les possibilitats corporals i de tota l’energia que conté el 

cos i alhora adquirir les habilitats i estratègies necessàries que permetran més 

endavant focalitzar tota aquesta energia. Oferir un espai i temps que permet als 

infants aprendre més sobre les seves emocions i pensaments. 

 

 

OBJECTIUS... 

★ Adquirir consciència i control corporal i respiratori. 

★ Enfortir la musculatura de totes les parts del cos. 

★ Obtenir més flexibilitat i equilibri. 

★ Focalitzar l’atenció i concentració en el moment present. 

★ Unificar cos, emoció i pensament. 

★ Desplegar la creativitat i imaginació. 

★ Millorar les habilitats en anglès 
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BENEFICIS... 
Augmenta la vitalitat i l’autoestima 

És una pràctica saludable per al cos i l'esperit ja que amplia les nostres 

percepcions i desenvolupa la destresa, la força i la flexibilitat. 

Augmenta la confiança 

Ens convida a trencar la inèrcia quotidiana i fondre'ns en el moviment i els seus 

silencis. Té un gran potencial sanador i creatiu. Caure o equivocar-se deixen de ser 

errors per a convertir-se en l'inici de camins nous, començar una cosa nova a cada 

instant amb el que hi ha en aquest moment. 

Afavoreix el sentiment d'unitat i comunitat 

Fomenta una visió integradora dels aspectes físics, relacionals, cognitius i socials 

de les persones que la practiquen. 

Centrar l'atenció en la nostra relació amb la terra i amb els altres, trobant un eix 

comú i experimentant la unitat. 

Transformació 

El que s'experimenta al ioga es pot extrapolar a altres espais de la vida, el canvi en 

els moviments afecta a la manera d'estar en el món. S'amplia la percepció i 

desperta la curiositat cap a totes les coses que ens envolten. Ens obre a descobrir i 

desenvolupar nous espais de trobada amb nosaltres mateixos, amb l'espai i amb 

els altres. 
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Informació sobre l’activitat 
 
Hi haurà dues modalitats: 

■ Per a infants de P4 i P5 acompanyats d’un adult a la Llar. 

■ Infants sols, per a primària, a la Masia. 

★ L’activitat es dividirà en quatre grups entre la Masia i la Llar en quatre dies a 

la setmana: dilluns, dimarts, dimecres i divendres (un dia a la setmana per 

grup) de 17:00 – 18:30 (de 17:00 a 17:15 per berenar). Haureu de triar a 

quin grup voleu que s’uneixi el vostre fill/a. 

★ El preu de l’activitat és de 30€ mensuals per participant. 

★ El ioga es pot fer des dels 4 anys. Per obrir el grup hem de tenir mínim 5 
participants. 

 

Persona de contacte: 
Ratna Musgrave  
605 075 286  
ratnasreeyoga@gmail.com 
 

mailto:ratnasreeyoga@gmail.com
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JUDO 
La UNESCO reconeix el JUDO com un esport ideal per als nens i nenes de 5 a 15 

anys per el seu alt contingut pedagògic. El que cerca el judo és educar i formar, als 

nens i nenes que el practiquen, en l’àmbit personal i motriu. L’objectiu principal de 

l’activitat és que el nen s’ho passi bé jugant i aprenent. 

Informació sobre l'activitat 

Des del gimnàs treballen amb un programa molt didàctic d’iniciació i 

perfeccionament del Judo, tenint com a eina principal el joc i les formes jugades de 

lluita i prelluita. 

Per qüestions de responsabilitat i de seguretat, és obligatori que tots els alumnes 

que practiquen aquest esport tinguin la Llicència Federativa de judo que els dona 

una assegurança mèdica i la possibilitat de fer les activitats que la federació 

(FCJIDA) organitza. Les llicències es tramiten totes juntes el mes d’octubre. Els 

nens i nens nous hauran de pagar una reducció de la quota de la llicència per 

cobrir els mesos d'octubre a desembre. Aquest pagament es farà en efectiu 

directament al gimnàs. 

A principi d'any 2022 es passaran les quotes corresponents a tots els alumnes. 

Edats 

De P3 a 16 anys. Oferim l’activitat de Judo per infantil, primària i secundària. 

Lloc i horaris 

L'activitat es realitza al Gimnàs Avinguda Montserrat (c/ Vallseca, 20 i c/Praga, 43-

45), una hora: un, dos  o tres dies a la setmana. 

De 4 a 7 anys: els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17:15h De 8 a 10 

anys: els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 18:15h De 11 a 15 anys: els 

dilluns, dimecres i divendres a partir de les 19:15h o 20:15 (segons pes i 

complexió) 

Els infants han de portar una ampolla amb aigua, xancles per moure’s pel gimnàs i 

judogi. 
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Preus i sistema de pagament 

El preu és de 21€ per nen/a al mes, un dia. I de 36€ per nen/a al mes, 2 dies per 

setmana. I de 45€ tres dies la setmana. El cobrament es farà a través de 

domiciliació bancària bimensual (en aquest preu, també s’inclouen les despeses 

bancàries que se’n deriven). 

Beques de l’Ajuntament de Barcelona 

Aquest curs l’extraescolar de judo disposa de beques de l’Ajuntament de Barcelona, 

per a infants de 6 a 17 anys inclosos. La beca només cobreix el preu estipulat pel 

gimnàs a la web de l’ajuntament. La gestió i l’assegurança no estan establertes 

dins la beca. 

Més informació als següents enllaços:  

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/202

00001413 

Per demanar la beca cal demanar primer al gimnàs el codi d’inscripció per alumne, 

segons dia i hores que hi vagi. 

La data de termini és fins al 6 d'octubre de 2021 

 

    IMPORTANT! Pel que fa a la quota pels nens becats, a aquests se’ls cobrarà la 

quota íntegra fins que no hi hagi la resolució de les beques per part de 

l’Ajuntament. Un cop hi hagi la resolució, es cobrarà la quota amb la reducció 

de la part becada. El gimnàs s’encarregarà de retornar la part de la beca de 

les quotes íntegres cobrades a les famílies beneficiàries. Tothom que s’apunti, 

accepta aquesta manera de funcionar. 

 

Persona de contacte: 
Monts Romagosa  
659 602 737 
montsrn@hotmail.com 

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413
mailto:montsrn@hotmail.com
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Butlleta d'inscripció  
INSCRIPICIÓ A L’ACTIVITAT DE JUDO 

Nom i Cognoms de l’alumne: 

DNI de l’infant: 

Nom del pare, mare o tutor: 

DNI del pare, mare o tutor: 

Domicili: 

Localitat: Codi postal: 

Data de naixement de l’alumne: Curs: Sexe:  

DNI de l’infant si en té: 

Telèfon 1 Telèfon 2 

Correu electrònic: 

Compte de domiciliació bancària (IBAN): 

Fitxa tècnica 

Qui serà l'encarregat/da de recollir l'alumne: 

Ha realitzat o realitza algun esport? Quin? (si ja ha fet judo indiqueu cinturó) Informació sanitària 

rellevant: 

Núm. de targeta sanitària: 

Observacions: 
 

 
Signatura Data 

 
 
 
 
 

    Accepto el funcionament de l’activitat descrit a la “Guia d’extraescolars de l’AMPA Acis Artur 

Martorell” 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les 
vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AMPA Acis Artur Martorell amb la finalitat de gestionar 
la vostra participació a l'Ampa i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d'Accés, 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a ampa@acisarturmartorell.cat. 

mailto:ampa@acisarturmartorell.cat
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TALLER DE CREACIÓ TEATRAL 
2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 

Us presentem l’activitat de TALLER DE CREACIÓ TEATRAL per al curs 2022/23.  

En l’activitat, l’alumne/a aprendrà a fer teatre de manera divertida, creativa i 

desinhibida. Desenvoluparà coneixements propis d'aquesta disciplina com 

l'expressió corporal, la creació d'un personatge, la relació amb l'objecte, la 

consciència de l'espai o el treball coral.  

Enfoquem l’activitat per treballar: 

 Sense cuirasses, de manera fàcil i divertida.  

 La recerca de la veu pròpia dins el joc teatral.  

 La creativitat i imaginació a través del joc.  

 La presa de decisions i la iniciativa dins el procés creatiu.  

 Generant un ambient de confiança i respecte dins del grup. 
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La primera part del curs la dedicarem, sobretot i des de diferents propostes, a 

explorar el joc teatral. A partir del segon trimestre, també començarem a fer el 

treball de creació de l’obra de finals de curs. L’anirem component a partir d’idees, 

reflexions i exercicis teatrals proposats a classe, i el resultat serà íntegrament del 

treball realitzat a classe per part de tot el grup.  

Informació sobre l’activitat:  

 L'activitat es realitza a la Masia, els dilluns de 17.00h a 18.30 h (3r-5è 

primària) i de 18.30h a 20.00 h (6è primària i ESO). I el divendres, de 17.00h a 

18.30 h (tot primària). Els grups i horaris queden subjectes a canvis en funció 

de les necessitats dels alumnes inscrits. Per obrir grup dilluns hi ha d’haver un 

mínim de 5 participants, per a obrir-lo en divendres, n’hi ha d’haver 7. 

 L'activitat la realitza l’Agnès Esquerra, actriu formada a l'Institut del Teatre i 

amb experiència en la formació teatral en diferents grups i edats.  

 El preu de l'activitat és de 25 € mensuals per participant. Quan comenci 

l’activitat, gestionarem el sistema de pagament amb la persona responsable i 

les famílies interessades.  

 

Persona de contacte: 
Sònia Rodon 
627 394 228 
sort75@gmail.com 

mailto:sort75@gmail.com
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INSCRIPCIÓ A L’EXTRAESCOLAR DE CREACIÓ 
TEATRAL 2022-2023 

 

Nom i cognoms de l’alumne: 

 

Nom i cognoms de pare/mare/tutor: 

 

Data de naixement de l’alumne: 

Curs: 

Telèfon 1: 

Telèfon 2: 

Correu electrònic: 

Persones que poden recollir l’alumne: 

 
 

Observacions: 

 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres 
dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AMPA Acis Artur Martorell amb la finalitat de gestionar la vostra 
participació a l'Ampa i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d'Accés, Rectificació, 
Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a ampa@acisarturmartorell.cat. 
 
Envieu la butlleta a sort75@gmail.com 
  

mailto:ampa@acisarturmartorell.cat
mailto:sort75@gmail.com
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PATINATGE ARTÍSTIC  
Aquest curs 2022-2023 iniciem aquesta extraescolar de patinatge artístic amb molta 

il·lusió i ganes de els nens i nenes la gaudeixin. 

El patinatge artístic és un esport reconegut mundialment. El patinatge sobre rodes 

consisteix en desplaçar-se sobre un terreny diferent del gel, mitjançant la utilització 

de patins sobre rodes i la seva especialitat són les acrobàcies rítmiques sobre els 

patins. 

És tant una forma d’entreteniment, com un esport amb diverses modalitats, així 

com una forma de transport. 

Informació i objectius sobre l’activitat 

L’empresa encarregada de dur a terme l’activitat és Artiesport (responsable Enrique 

Garcia).  

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments 

de dansa amb la sincronització del moviment de les mans i dels peus. Es tracta 

d'aconseguir la combinació perfecta.  

L’objectiu principal de l’activitat és iniciar-se en el patinatge artístic, utilitzant 

exercicis específics per endinsar-nos al món del patinatge en modalitat artística, 

respectant i acompanyant cada nen/a en la seva evolució i nivell que vagin adquirint. 

A finals de curs es realitzarà una petita exhibició del que hauran treballat durant 

l’any. 

Edats 

S’hi poden inscriure nens i nenes de 1r a 6è de primària, per tant, de 6 a 12 anys. 

Lloc i durada: 

L’activitat es realitzarà al pati de la Masia 

La durada de l’activitat és d’1 hora i 30 minuts. 
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En cas de pluges, igualment els infants rebran classes teòriques del patinatge i, si la 

situació ho permet, en la zona coberta del pati es podran fer exercicis encarats al 

patinatge. 

És molt important que els nens i nenes vinguin equipats amb vestuari i calçat 

esportiu i que portin una ampolla d’aigua. 

*Cada participant ha de dur els seus propis patins que NO PODEN ser patins en 

línia. 

Dia de l’activitat 

*Dijous, de 17:00-18:30 

En aquests moments, en aquest grup queden només 2 places lliures(els 2 

primers inscrits aniran en aquest grup). 

*Divendres, de 17:00-18:30 

Aquest grup encara no és obert. A mesura que us aneu inscrivint, es podrà 

obrir un altre grup de mínim 8 infants i màxim 12 en aquest horari. 

Preus i sistema de pagament 

El preu son 18€ per nen/a al mes un dia a la setmana. 

*El primer mes també es cobraran 10€ per a la inscripció a l’activitat. 

Per tant el pagament del primer mes serà de 28€ (Inscripció + Mensualitat). 

El pagament serà mensual amb una transferència al compte corrent de l’AMPA, 

sempre abans del dia 5 de cada mes. 

Dades bancàries: 

Caixa d’Enginyers: ES13 3025 0018 9214 0003 4906 

Nom del beneficiari: AMPA ACIS Artur Martorell 

Concepte: PAT Nom infant Mes 
 

Persona de contacte: 
Núria Medina 
619 482 200 

nurmedest@hotmail.com  

mailto:nurmedest@hotmail.com
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INSCRIPCIÓ A L’EXTRAESCOLAR DE  
PATINATGE ARTÍSTIC 

 

Nom i cognoms de l’alumne: 

 

Nom i cognoms de pare/mare/tutor: 

 

Data de naixement de l’alumne: 

Curs: 

Telèfon 1: 

Telèfon 2: 

Correu electrònic: 

Persones que poden recollir l’alumne: 

 
 

Observacions: 

 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres 
dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AMPA Acis Artur Martorell amb la finalitat de gestionar la vostra 
participació a l'Ampa i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d'Accés, Rectificació, 
Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a ampa@acisarturmartorell.cat 
 
Envieu la butlleta a Núria Medina 619 482 200 / nurmedest@hotmail.com. 
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