
 

Ens presentem! 

Som l’empresa Esplais Lúdics, SL; som una empresa amb seu a Argentona, dirigida 

per dues mestres en actiu, que gestiona activitats de lleure, esport, diversió i 

creativitat, com a complement de l’aprenentatge mitjançant l’exploració, el 

descobriment, l’experimentació i el joc. 

Des de l’any 2008, Esplais Lúdics SL treballem per a contribuir al desenvolupament 

integral de la persona mitjançant un ampli ventall d’activitats que es desenvolupen 

fora de l’horari escolar, dins un marc lúdic i de diversió.  

Els horaris laborals de les famílies, la distància de la llar a l’escola, i la manca d’entitats 

que tinguin en compte l’entorn, l’edat, i els interessos dels alumnes ens impulsa a 

organitzar les activitats, com són acollida matinal, menjadors escolars, activitats 

extraescolars i casals d’estiu, setembre, Nadal, Setmana Santa 

 

Sabem que els alumnes són els principals protagonistes del seu aprenentatge, per 

això el nostre equip de monitors utilitza una metodologia activa, guiant i 

acompanyant els infants en aquest procés. 

 

Per aquest motiu, ens tornem a adreçar a vosaltres per informar-vos de les novetats 
que hem introduït en les activitats extraescolars que hem previst per al curs 

2021/22. Seguirà sent un any ben especial i envoltats de mesures de seguretat i 
higiene, us volem presentar com ens organitzarem, com constituirem els grups, i les 

mesures que prendrem: 

Tal i com continua dient la normativa vigent, els grups d’infants funcionaran com a 
“grups de convivència d’activitat extraescolars” i estaran liderats per un o dos 

monitors/es segons la demanda i necessitat. I tindran l’espai concret i habitual de 

referència, malgrat que també podran utilitzar altres espais de dins del centre 
educatiu. 

 
Les monitores dels petits recolliran els nens a les seves aules i aniran, a berenar a 

l’espai assignat. En el cas de primària, la recollida d’infants es farà en el punt de 

trobada acordat al pati. En acabat de berenar els nens es rentaran les mans abans de 
començar l’activitat. 

 
Per tal de garantir l’estabilitat d’aquests grups de convivència, cal que els infants 

inscrits, permaneixin un mínim d’un mes en la mateixa activitat. En cas de voler un 
canvi d’activitat, us demanem que una setmana abans del final del mes corrent, es 

deixi d’assistir a l’extraescolar i s’incorpori a la nova activitat a dia 1 del mes següent.  



Quines acti 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (per a alumnes de P3 a P5 *excepte els casos assenyalats) 

 
Activitats “CALAIX DE SASTRE”  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Dansa 
Patinatge 

(des de P4) 
Art and 

Krafts 
Xperimental 

Art and 

Krafts 

3x3 sport 
 

 

 

3x3 sport 
Jocs 

Jocs 
psicomotriu i  

esportius 

English 
(des de P4) 

 

 

Patinatge 
(des de P4) 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (per a alumnes de 1r a 6è *excepte els casos assenyalats) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

FUTBOL 
Jocs Escolars 

English   
FUTBOL 

Jocs Escolars 
English 

Art and 

Krafts 

RÒBOTICA 
(4t-6è) 

Patinatge 
Art and 

Krafts  Xperimental  

Modern 

dance 
 

Taekwondo 
(des de P5) 

Patinatge  

Taekwondo 
(des de P5) 

   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANGLÈS – des de P4 – L'objectiu d’aquesta activitat és que els nens aprenguin anglès de 

manera natural, tal i com ho farien amb la seva llegua materna a casa. Per aquest 

motiu, ens basem en c ontes, cançons, activitats orals i jocs. Les classes són 

dinàmiques, de colors, i sobretot, molt divertides. Tot i així, és important recalcar que 

treballem amb guies didàctiques i que les aules estan estructurades per transmetre uns 

objectius lingüístics específics que permeten  accedir als exàmens de Cambridge English 

Language Assessment. 

DANSA- Es basa en la presentació d’estils representatius i visuals per a desenvolupar el 

potencial físic que cadascú posseeix respectant els seus límits i actuant des de la 

relaxació i el moviment harmònic.  

3X3 SporT  - Fem una aposta per l’esport en les categories mixtes de prebenjamí i 

benjamí a l’escola. Practicarem tres esports; un cada trimestre: handbol, bàsquet i 

korfball  

ART & KRAFTS - Ser capaç d’utilitzar diferents tècniques a l'hora de fer les diferents 

manualitats programades i fer creacions pròpies estimulant la imaginació i la creativitat 

de cada nen. 

XPERIMENTAL - Els aprenents de científics poden aprendre els principis de la física, 

química i biologia; d’una forma divertida, pràctica i controlada; cada sessió és un 

espectacle! Els infants  es convertiran  en uns magnífics científics. Aprendran a fer 

hipòtesis, a desenvolupar-les i a comprovar-les d’una forma natural i divertida seguint 

diferents mètodes. 

JOCS PSICOMOTRIUS i ESPORTIUS - El context escolar ens dóna l’oportunitat de poder 

arribar a incidir a nivell d’activitat físico-esportiva a un gran nombre de nens i nenes. 

Així, l’activitat es programa amb la il·lusió de donar a conèixer els moviments previs en 

diferents esports. 

PATINATGE - El patinatge artístic com a activitat extraescolar és una magnífica 

oportunitat de fomentar l'esport entre nens i nenes alhora que un joc on es conjuga 
l'aspecte lúdic, social, motriu i esportiu. Desenvolupen tant les habilitats motrius 

bàsiques com les capacitats perceptives-motrius (equilibri, coordinació, lateralitat, ...). 
El patinatge reuneix exercici i diversió. 

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, , les matemàtiques, la 

física, les estratègies de resolució de problemes, el treball en equip, i molts altres valors 
que es poden relacionar de forma tranversal. 

 
 



 
 

Tarifes i quotes: 

Activitats per Ed. Infnatil I Primària 

QUOTES 

SOCIS de l’ AMPA 
NO SOCIS de 

l’AMPA 

Art and craft  Un dia  31€ / mes 35€ / mes 

Xperimental  Un dia  31€ / mes 35€ / mes 

Modern Dance  Un / Dos dies  31€ - 45€ / mes 35 - 50€ / mes 

English  Dos dies  45€ / mes 50€ / mes 

Dansa  Un dia  31€ / mes 35€ / mes 

Patinatge  Un / Dos dies  31€ - 45€ / mes 35 - 50€ / mes 

Taekwondo  Dos dies  45€ / mes 50€ / mes 

Robòtica  Un dia  41€ / mes 45€ / mes 

Jocs Psicomotrius i  
Esportius  

Un dia  31€ / mes 35€ / mes 

FUTBOL  Dos dies  45€ / mes 50€ / mes 

3x3SPORT  Un / Dos dies  31 - 45€ / mes 35 - 50€ / mes 

 
FORMA DE PAGAMENT: El pagament s’efectuarà mensualment  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Horaris  

 

Els horaris de les activitats dels nostres fills/es serà el mateix que l’habitual, de 
17:00h a 18:00h, deixant una estona per berenar.  
 
PERÍODE DE LES ACTIVITATS: de 4 d’octubre fins a juny, l’inici de la jornada 
intensiva del calendari escolar. 
 
INSCRIPCIONS: del 22 i 27 de setembre a través del formulari google que 
trobareu a l’apartat “escola La Coma” al web esplaisludics.com 
 
 

 
 REUNIÓ INFORMATIVA:  
Dimecres 22 de setembre a les 19:00h, utilitzant la 
plataforma meet  

 
   
 
NORMATIVA ESPECÍFICA DE FUNCIONAMENT EXTRAESCOLAR- COVID-
19, que serà explicada específicament a la reunió. 
 

 Grups de convivencia, el propi de l’extraescolar. 

 Rentat de mans, es farà abans i després de la realització de l’activitat.  

 Mascareta, será obligatoòria per a tots els infants des del momento de 
les recollides de les aules , així com també durant la realització de 
l’activitat.  

 Distancia de seguretat  

 Desinfecció, del material i l’espai al finalitzar l’activitat.  
 
 

 


