
 
 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS INFANTIL 
CURS 2017-2018 
 
Us adjuntem la graella d’activitats i tota la informació relativa a les extraescolars que es realitzaran a l’escola el 
proper curs 2017-2018. 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00/8:30 
9:00 

MATINERS 
 

MATINERS 
 

MATINERS 
 

MATINERS MATINERS 

16:30 
18:00 

INICIACIÓ A 
L’ESPORT 

BALL COS I VEU BALL  

ESPAI 
CREIXEMENT 

ESPAI 
CREIXEMENT 

ESPAI 
CREIXEMENT 

ESPAI 
CREIXEMENT 

 

16:30 
17:15 

TARDERS TARDERS TARDERS TARDERS TARDERS 

17:00 
18:00 

  PISCINA 

 

  

 

Totes les activitats extraescolars d’infantil es faran a càrrec de l’empresa L’Eina Cooperativa, excepte natació. 
L’activitat amb fons de color gris pertany a l’escola esportiva L’Eina, mentre que la resta d’activitats pertanyen a Juga 
i aprèn de L’Eina. En la documentació de L’Eina trobareu tota la informació. Les inscripcions a les diferents activitats 
es poden fer preferiblement per Internet, però també deixant els fulls d’inscripció a la bústia de l’AMPA. 
L’activitat de natació es farà al Club Natació Terrassa(*), però L’Eina Cooperativa serà l’encarregada de girar els 
rebuts. No hi ha servei de canguratge, els pares són els responsables de portar, canviar i recollir els seus fills de 
l’activitat. 
 
Us recordem que és imprescindible ser membre de l’AMPA i pagar la quota per poder participar en aquestes 
activitats. 
 
També aprofitem per comunicar-vos que enguany farem un casalet durant el mes de setembre organitzat per L’Eina 
Cooperativa. La data d’inici de les activitats extraescolars serà el dilluns 2 d’octubre, tot i que matiners començarà el 
primer dia d’escola, el 12 de setembre. 
 
La reunió informativa del casalet de Setembre es farà el 20 de juny i la reunió informativa de les activitats 
extraescolars el 14 de setembre. Ambdues es celebraran a les 18.15 h al menjador de l’escola. 
Comptarem amb servei de canguratge per a aquelles famílies que el necessitin. 
 
Per a més informació, no dubteu a contactar amb la comissió d’extraescolars. Bones vacances! 

 

  



Activitats extraescolars 
 

SALA I BADRINAS 

de TERRASSA 

Curs  2017  -  2018 

El programa vol obrir una via de constant reflexió en relació al paper de les 

activitats  extraescolars  en  el  marc  educatiu  actual.  Entenem  que  el  temps  del Lleure 

Educatiu ha d’adquirir més  protagonisme  a  l’hora  de  donar  respostes educatives 

qualificades i organitzades que responguin als interessos i necessitats de lleure de 

cadascuna de les   zones. 

L’Escola  Esportiva  l’Eina  compta  amb  un  equip 

d’entrenadors/es  qualificats,  amb  la  titulació  bàsica  de 

Monitors  d’Esports  d’Equip,  i  la  titulació  específica  del 

seu  esport  de  referència.  L’equip  està  dirigit  per  una 

Direcció encarregada de  la  seva  supervisió  i  una 

Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació 

física  i  tècnica  dels  infants. 

CLUBS  COL·LABORADORS 

activitats@einacooperativa.coop 

www.einacooperativa.coop 

einacooperativa.blogspot.com 
C/  Pamplona  21 

08227 Terrassa 

93  736  47  22 

648  247  285 

De dilluns a divendres 

De  9.30h  a  14.00h 

de  16.00h  a  19.00h 

 

+ INFORMACIÓ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotes 

CreixeMent 
Quota mes 

16.30 a 18.00h 

Quotes Tarders 

mes 
16.30 a 17.15h 

5 dies setmana 46,50 € 34,30€ 

4 dies setmana 39,10 € 29,00€ 

3 dies setmana 36,50 € 23,25€ 

2 dies setmana 27,80 € 20,20€ 

 

 
* la quota no inclou el pagament de l’assegurança del Consell 

 

 

NORMATIVA GENERAL 
• Per poder realitzar una activitat extraescolar o Acollida Matinal de l’Escola és obligatori haver satisfet el pagament de la 

quota de soci de l’AMPA. 

• Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades. 

• Les activitats extraescolars s’iniciaran el dia 2 d’Octubre de 2017. 

• Els alumnes poden inscriure’s a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar. 

• Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja 

iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut. 

• Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es. 

• Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a EINA Cooperativa la setmana 

abans que acabi el mes en curs. 

• Els/les alumnes inscrits a les activitats de l’Escola Esportiva poden participar de la Lliga Escolar opcionalment, en cap cas 

és obligatori. 
• La inscripció a les activitats de l’Escola Esportiva i Juga i Aprèn que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o 

dos dies a la setmana. 

Autoritzacions: 

• En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop) caldrà activar una 

autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles 

fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA. 
• En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar al 

monitor/a d’extraescolars l’autorització conforme el/la recull una altra persona. 
Pagament: 

 L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada 

l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que 

el regulen. 

 En cas de baixa una vegada començat el mes la quota no serà retornada. 

 En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en 

el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat. 

 El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari. En el rebut de maig es passarà la part proporcional de juny. 

 En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar. 

Esportiu ni el vestuari. 

Quotes Juga i Aprèn 
(16:30h a 18.00h) 

Acollida matinal 
(8:00h a 9:00h) 

8:30 a 9 8 a 9 

Activitat Quota mes Activitat Quota mes Quota mes 

4 dies setmana 41,50 € 5 dies setmana 22,00 € 34,00 € 

3 dies setmana 39,60 € 4 dies setmana 19,80 € 30,40 € 

2 dies setmana 29,80 € 3 dies setmana 18,30 € 27,80 € 

1 dia setmana 17,80 € 2 dies setmana 16,30 € 22,30 € 

 

Esporàdics 
 

6,25 € 
1 dia setmana 12,00 € 16,80 € 

Esporàdics 5,00 € 5,00 € 

Quotes Escola Esportiva 
(16:30h a 18:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenament i 

competició* 
Entrenament 

Dies 

Activitat 

Quota 

mensual 

Dies 

Activitat 

 

Quota 

mensual 

2 dies 

setmana 
 

39,10 € 

2 dies 

setmana 
 

29,95 € 

1 dia 

setmana 

 
29,95 € 

1 dia 

setmana 

 
18,05 € 

 

1 dia setmana 17,50  € 11,90€ 

Esporàdics 6,25 € 5,00€ 

 Quotes 

Robòtica 
Quota 

16.30 a 17.45h 

 

1 dia setmana 38,50 € + 30 € matrícula 

 

mailto:activitats@einacooperativa.coop
http://www.einacooperativa.coop/
http://www.einacooperativa.coop/


 

  
 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Data inici Acollida Matinal 12/09/2017 Data fi Darrer dia de curs 

Data inici Juga i Aprèn / Escola Esportiva 
02/10/2017 Data fi 

Inici Jornada 

intensiva 

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

Forma i dies 

d’inscripció 
1. On Line. Entrant a la web www.einacooperativa.coop i omplir el formulari 

d’inscripció de la vostra Escola. Fins el 20 de Setembre. 

2. En format paper, pels que no pugueu fer-ho per internet enviant tota la 

documentació escanejada (Fitxa d’inscripció + fotocòpia Tarja Sanitària + 
fotocòpia dades bancàries + signatura del pare i la mare) per correu electrònic a 

activitats@einacooperativa.coop, 

Reunió famílies 14 de Setembre, a les 18.15 hores a l’escola. 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les 

Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en 

compte que l’objectiu últim de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

Acollida matinal/Servei de Matiners 

 
In

fa
n

ti
l 

 Ball Modern 

(Psico) 

 
Cos i veu 

(Biblioteca) 

 

Ball Modern 
(Psico) 

 

Arts Marcials 

(menjador) 

 
P

r
im

à
ri

a
 Ball Modern 

(menjador) 

Teatre 

(Menjador 2) 

Ball Modern 

(Psico) 

Escacs 

(Aula d’anglès) 

Patinatge 
(IES Santa 

Eulàlia) 

Robòtica 

(Biblioteca) 

(De 3er a 4t) 

Arts Marcials 

(IES Santa Eulàlia) 

 

 
In

fa
n

ti
l 

Iniciació a 

l’esport 
(Pati) 

   

CreixeMent CreixeMent CreixeMent CreixeMent 

 
P

r
im

à
ri

a
 

 Multiesport 

(Pati) 

(De 1er i 2on) 

 Multiesport 

(Pati) 

(De 1er i 2on) 

Bàsquet 
(IES Santa Eulàlia) 

(De 3er i 4t) 

Bàsquet 
(IES Santa 

Eulàlia) 

(De 3er i 4t) 

SERVEI DE TARDERS 
(Menjador 1) 

 

ACTIVITATS 

Les activitats proposades a l’Escola Sala i Badrinas pel curs 2017 - 2018 són les que teniu a continuació. Caldrà un 
mínim de 8 infants a cada dia d’activitat poder fer-la. Depenent del infants inscrits a cada activitat es podran fer 

grups per edats. Les activitats extraescolars funcionaran de les 16:30h fins a les 18.00h, i el servei d’Acollida 

Matinal de les 8.00h fins a les 9:00h del matí. 

Arts Marcials Robòtica 

Les arts marcials son un estil de combat basat en 

tècniques de defensa personal. A partir d’aquestes 

tècniques treballarem, de manera no competitiva ni 

agressiva, els valors i les habilitats que les arts 

marcials ens ofereixen: respecte, esforç, disciplina, 

flexibilitat, força, equilibri, etc. 

Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats 

STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i 

Matemàtiques). Es treballen diferents tecnologies de 

manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació  

i Minecraft. 

Gestionat per Eina i col·laboració 

amb Codelearn. 

Ball Modern Teatre 

El Ball Modern és la combinació de diferents estils de 

música i disciplines: hip hop, jazz, batuka. El resultat 

d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de 

la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre 

elles…i ballar. 

Aquest taller vol usar com a mètode d’aprenentatge 

l’aspecte lúdic del teatre. L’activitat es basa en el treball 

de grup, on els participants podran desenvolupar les 

capacitats de coordinació, escolta, confiança  i 

complicitat amb els companys. També està previst 

treballar la concentració, la imaginació, la sensibilitat, el 

ritme, l’espai i el propi cos com a material d’expressió. 

Cos i veu Multiesport 

És una activitat multidisciplinària d'iniciació a la 

música i a la dansa. Tot sempre a partir del joc, es van 

treballant capacitats bàsiques com son la concentració 

i la percepció sonora, la memòria rítmica, melòdica, el 

desenvolupament motriu i verbal i la projecció de la 

veu. 

Els esports que es practicaran al llarg del curs seran, 

Futbol, bàsquet, handbol i voleibol. Des del Consell 

Esportiu del Vallès ens proposa una competició  

adaptada. Sense guanyadors ni perdedors, sense 

classificació i on els àrbitres aplicaran les normes 

bàsiques de l’Esport 

*Competicions. 

Escacs Iniciació a l’esport 

Els escacs ens ofereixen la possibilitat de combinar 

amb èxit passar-ho la formació integral de les 

persones, donant una bona influència educativa a tots 

nivells: intel•lectual, personal, esportiu... Aquest  joc 

ha estat definit alhora com joc, esport, ciència i art. 

Permet estimular les capacitats d'aprenentatge tot 

relacionant-les amb les ciències socials, les 

matemàtiques, la llengua, la informàtica i l'esport. 

Es tracta d’un conjunt d’activitats que plantejaran 

habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, 

treballant les capacitats motrius i cognitives dels infants, 

sense arribar a ser cap esport determinat. 

Període previ a la pràctica esportiva d’un esport concret, 

com a cicle posterior a l’ activitat de psicomotricitat, 

durant l’ etapa de l’ infància. 

Patinatge Bàsquet 

Patinatge és un esport que conjuga tècniques 

esportives amb facetes artístiques, gimnàs,  

atletisme, música, coreografia, interpretació mímica 

i ball. Un esport que es pot practicar individualment 

o en grup. És un esport que cal treballar l’elasticitat, 

fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims. 

Els Objectius principals consistiran en educar i inculcar 

valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del 

Bàsquet. Iniciarem als infants en la pràctica d'aquest 

esport col·lectiu. Realització d'exercicis/jocs dinàmics i 

participatius. Desenvolupament de les qualitats físiques 

bàsiques: resistència aeròbica, velocitat i flexibilitat. 

*Competicions. 

Espai CreixeMent 

L’espai CreixeMent és un lloc on els infants poden fer activitats diverses cada tarda a la vegada que és treballaran 

diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte 

Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi etc. 

 

http://www.einacooperativa.coop/
mailto:activitats@einacooperativa.coop
mailto:activitats@einacooperativa.coop


PROGRAMA D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES
SALA I BADRINAS

Temporada 2017-2018

ASPECTES ECONÒMICS:

CURS EDAT PREU
Educació infantil (no soci) P3, P4 i P5 238,00 €
Educació infantil (soci) P3, P4 i P5 173,00 €
Educació primària (no soci) 6-12 anys 233,00 €
Educació primària (soci) 6-12 anys 173,00 €

CONDICIONS I TERMINIS DE PAGAMENT:

CURS COMPLET TEMPORADA (OCTUBRE’17 – MAIG/JUNY’18)
- Les escoles tenen com a data màxima per a l’entrega de les dades fins al dia 27 d’octubre de 2017

(tant de nens inscrits com de les peculiaritats de cadascun). Han de proporcionar totes les dades que
siguin necessàries per al control intern dels monitors, així com per poder fer el càlcul de l’import a
facturar. Se’ls proporcionarà un arxiu perquè puguin indicar totes les dades necessàries.

- Se’ls enviarà un pressupost per confirmar totes les dades de l’escola, així com la forma de pagament
acordada i el detall dels nens inscrits per retornar signat a la Coordinació del CN Terrassa, Rosa Torras
(rtorras@clubnatacioterrassa.cat).

- La forma de pagament serà mitjançant gir bancari emès pel Club Natació Terrassa. Es girarà al compte
indicat l’import o imports corresponents a la modalitat acordada a l’acceptació del pressupost.

DESCOMPTES
Els nens que siguin socis del Club Natació Terrassa tindran un 10% de descompte. (Per tenir consideració
de soci, cal que els nens/es majors de tres anys estiguin inclosos al carnet familiar dels pares.)
Al 2n germà, un 5% de descompte de l’import. A partir del 3r germà, 10% de descompte de l’import.
Per aplicar aquests descomptes, cal notificar-ho abans de l’1 d’octubre de 2017.

BAIXES
1. El compromís és per a tot el curs.
2. Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període), durant els mesos d’octubre a

gener, davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà amb un 10% del total
de la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, i amb un 20% en aquelles baixes
que es produeixin per voluntat pròpia, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de
plaça.



PROGRAMA D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES
SALA I BADRINAS

Temporada 2017-2018

3. A partir del mes de gener no s’acceptarà cap baixa (no es retornarà cap import sigui quina sigui
la causa).

DURADA DELS CURSETS

Els cursets començaran el dia 2 d’octubre de 2017 i finalitzaran entre l’última setmana de maig i la
primera setmana de juny del 2018.

NORMATIVA DELS CURSETS DE NATACIÓ

 Els cursets es duran a terme indistintament a les piscines cobertes.
 Quan es produeixi una coincidència horària entre dues escoles, s’alternarà l’ús de les piscines per

setmanes o per trimestres, segons les conveniències dels cursets.
 En els vestidors, haurà d’haver-hi un mínim i un màxim de responsables (pares o educadors). La

resta de pares i acompanyants s’hauran d’esperar fins que els nens/es surtin dels vestidors.
 Tots els nens/es passaran per les dutxes acompanyats pels monitors per esbandir-se l’aigua de la

piscina.
 No està permès menjar dins dels vestidors.
 L’alumne/a haurà de portar:

• Banyador.
• Casquet de bany.
• Tovallola o barnús.
• Xancletes, o peücs

Tot aquest material es marcarà amb el nom i cognoms del nen i l’escola a la qual pertany.

Rosa Torras i Ruiz
Coordinadora d’Activitats Aquàtiques
Club Natació Terrassa
Telf. 93 735 26 26 (Ext. 212)
rtorras@clubnatacioterrassa.cat

Comissió d’extraescolars
extraescolarssb@gmail.com

mailto:rtorras@clubnatacioterrassa.cat
mailto:extraescolarssb@gmail.com


ACTIVITAT DE PISCINA AL CLUB NATACIÓ TERRASSA
Per a nens d’infantil i fins a segon de primària, en companyia dels seus pares.
Grups dimecres de 17 a 18 h d’octubre a juny
Preu curs aproximat: 235 € (pagament en 2 quotes)

Us informem que podeu realitzar el cursets de piscina al Club Natació Terrassa amb condicions preferents per ser de l’escola Sala
i Badrinas. Si voleu apuntar els vostres fills, si us plau, retorneu aquesta circular amb les vostres dades i signada a la bústia de
l’AMPA o envieu-la per mail a extraescolarssb@gmail.com abans del divendres 22 de setembre.

Recordeu que és imprescindible ser soci de l’AMPA per participar a les activitats extraescolars.

Nom de l’infant

Data de naixement Núm. Soci AMPA

Adreça

Nom pare/mare/tutor Telèfon de contacte

Targeta sanitària E-mail

IBAN E S

Jo, _____________________________________________________________________________________________, amb DNI
___________________________, com a pare/mare/tutor autoritzo el meu fill _______________________________ a participar
a l’activitat de piscina, i em faig responsable del meu fill en tot moment, en el seu trasllat, dins dels vestidors i en la recollida al
CNT fora de l’horari escolar. Signat:

Terrassa, a __ de __________________ de 2017.

mailto:extraescolarssb@gmail.com


 
 

CASALET SETEMBRE 2017 CASALET SETEMBRE 2017 

 

 

 

Els casalets d’estiu són com els casals d’estiu, un espai de vacances 

i de trencament de la rutina diària dels infants al llarg del curs. 

Els infant gaudiran d’una sèrie d’activitats lúdiques amb un objectiu 

eminentment pedagògic. 

L’educació en el lleure permet viure experiències vitals lúdiques i creatives 

i situa l’educació en valors en un nivell de vivència personal intensa. 

Mitjançant les activitats, es treballa la formació integral dels infants: 

física, emocional, creativa, autonomia personal i relacionals. 

Les activitats del casalet estan desenvolupades a partir del centre d’interès, 

I amb uns objectius de treball específics per a cada grup d’edat. 

 

CENTRE D’INTERÈS Setembre 2017 

ELS 5 SENTITS 
 

 

Descripció i prestacions de les activitats 

Serà una activitat que funcionarà del 12 al 29 de setembre, de 

16:30h a 18:00h, a la mateixa escola. 

MOLT IMPORTANT: S’ha de comptar amb un mínim de 18 infants/dia. 

Període d’inscripció  

Les inscripcions seran via telemàtica del 22 de juny fins el 4 de 

Setembre, a la nostra web www.einacooperativa.coop 

En cas de no poder fer la inscripció telemàticament poseu-vos en 

contacte amb l’oficina de l’Eina: via telèfon o correu electrònic. 

Es farà una reunió informativa el dia 20 de Juny a l’escola. 

 
Documentació necessària 

S’ha de ser soci de l’AMPA. 

 

Quotes 
 

Es farà un descompte del 5% als segons germans i successius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’import es cobrarà directament del vostre compte, del 4 al 6 de Setembre.  

Per qualsevol dubte: 
Us podeu posar en contacte amb l’Eina al telèfon 937 36 47 22 / 648 247 285 o al 
correu activitats@einacooperativa.coop. 
Un cop iniciat el casalet, l’ampliació de dies es carregarà com a dies esporàdics. 

 
Cal tenir en compte que l’anul·lació de la inscripció suposarà perdre la quota un cop 
carregat el rebut. 

 

   

Dies del casalet 
16:30h a 18h 

Quota 

Tot el casalet 44,00 € 

12 o 13 dies 42,00 € 

10 o 11 dies 37,00 € 

8 o 9 dies 32,00 € 

6 o 7 dies 30,00 € 

4 o 5 dies 23,50 € 

2 o 3 dies 16,50 € 

1 dia esporàdic 6,00 € 

Prepara’t el passaport i omple la motxilla amb il·lusió, emocions i ganes de 

viatjar pel món . Passatgers al tren! Propera estació: els 5 sentits!!! 
No t’oblidis de posar a la motxilla: la boca, els ulls, el nas, les orelles, les mans 

i els peus. Et seran necessaris per poder descobrir el món mitjançant els 
sentits. 

Tenim cinc sentits, cinc sentits per descobrir el món que ens envolta i 
compartir-lo amb els altres. A través dels nostres òrgans podem veure, 
escoltar, tastar, olorar i tocar. Partirem dels propis sentits per descobrir 

l'entorn de forma vivencial, i a l'hora experimentar amb tots ells. L’objectiu és 

endinsar-se als 5 sentits tot tocant textures, escoltant música, 
tallers de manipulació i de gust i olor com els de cuina. 

 

 

 

 
 

1ª SETMANA 
Del 12 al 15 de 
Setembre 2017 

Dilluns 
 

 

 

 
 

FESTA 

Dimarts 
 

 

 

 
TALLER de CUINA 

Dimecres 
 

 

 

 
JOC de PISTES 

Dijous 
 

 

 

 
ACTIVITAT EN 
GRUP GRAN 

Divendres 
 

 

 

 
 

ELS 5 SENTITS 

 

 

2ª SETMANA 

Del 18 al 22 de 
Setembre 2017 

 

 

EL GRAN JOC DE 

PISTES.... 

 

 

 

JOCS 
COOPERATIVES 

 

 

 

MANUALITATS 

 

 

 

TALLER de CUINA 

 

 

 

ESPORTS EN 
EQUIP 

 
 

2ª SETMANA 
Del 25 al 29 de 
Setembre 2017 

 

 
GIMKANA DELS 

SENTITS 

 

 
 

MANUALITATS 

 
 

TALLER DE 
PINTURA O 
CERÀMICA 

 

 
ESPORT A 
CEGUES 

 

 
 

FESTA FINAL 

 

http://www.einacooperativa.coop/
mailto:activitats@einacooperativa.coop


 

 
 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS FAMÍLIES 
CURS 2017-2018 
 
Us informem que enguany farem activitats familiars per als adults i les famílies els divendres: 
- Ioga en família divendres a la tarda de 17 a 18 hores. Aquesta activitat hi podran assistir un adult i un infant de 
l’escola per família. 
- Batucada, a càrrec de la Batuescola els divendres de 19 a 20.30 hores. Activitat només per a adults. 
Aquestes activitats tindran caràcter quinzenal, és a dir, es faran de manera alterna cada 15 dies els divendres. 
 
Us recordem que és imprescindible ser membre de l’AMPA i pagar la quota per poder participar en aquestes 
activitats. 
 
La data d’inici de les activitats familiars serà el divendres 6 d’octubre amb ioga i la batucada s’iniciarà el divendres 20 
d’octubre, ja que el divendres 13 no hi haurà escola. 
 
La reunió informativa d’aquestes activitats es farà el 14 de setembre a les 18.15 h al menjador de l’escola. 
Comptarem amb servei de canguratge per a aquelles famílies que el necessitin. 
 
Per a més informació, no dubteu a contactar amb la comissió d’extraescolars. Bones vacances! 

 

 



Veronica Cobos
www.iogainens.com
info@iogainens.com

Telèfon: 93 787 29 66
Mòbil: 630 676 223

Una manera divertida de compartir una activitat
amb el teu fill/a, en un espai diferent al diari. Amb el Ioga
prendrem consciència del propi cos, desenvolupem la
capacitat d’atenció i concentració, i aspectes tan
importants com el relaxament i la respiració.

Fomentem la relació pares/mares i fills/es en un
espai on no hi ha diferències, es mira l’altre com a un

igual a nosaltres i no com a un rival, treballem la
comunicació a través d’un treball individual i en parelles molt proper, que facilitarà
arribar a una comunicació amb l’altre amb més fluïdesa, tendresa i respecte. A través
de reforçar aquesta relació la comunicació entre tots dos també es reforça.

En tota sessió de Ioga introduïm les assanes (postures), de
forma creativa amb una temàtica exposada al principi de la
sessió i amb un fil conductor que lligui una postura amb l’altra.

Un altra apartat molt important és la respiració. La respiració
és un element clau per a la realització de les postures. S’aprèn
les diferents parts del cos que intervenen en la respiració, com
per exemple el diafragma, el múscul més important en aquest
procés, quina és la seva funció i com hi intervé. A través de
jocs es fan exercicis respiratoris, i es prèn consciència de la importància que té
respirar bé en el dia a dia.

Després d’uns exercicis dinàmics cal també un moment de relaxació on
s’experimenta uns minuts de calma i relax. S’aprèn a relaxar cada part del cos i també
a relaxar la ment i les emocions. A través de visualitzacions i narració de contes
s’experimenta la sensació de tranquil·litat i harmonia en el cos.

Què cal portar
Màrfega
Roba còmode, la sessió es fa descalç, cal portar mitjons i també jersei per a la
relaxació.



Veronica Cobos
www.iogainens.com
info@iogainens.com

Telèfon: 93 787 29 66
Mòbil: 630 676 223

FITXA D’INSCRIPCIÓ IOGA EN FAMILIA 2017-2018
DIVENDRES QUINZENAL DE P4 A 4ART

NOM________________________ COGNOMS______________________________________________

CURS:_________________________

DATA DE NAIXEMENT NEN/A _____/_____/__________

NOM DEL PARE/MARE QUE REALITZARÀ L’ACTIVITAT_________________________________

NUMERO SOCI AMPA__________________

ADREÇA___________________________________________NÚM________PIS_______PORTA_____

POBLACIÓ___________________________________C.P___________

TELÈFONS DE CONTACTE ____________________      _____________________

CORREU ELECTRÒNIC___________________________________________

OBSERVACIONS:

FORMA DE PAGAMENT I DADES BANCARIES
Pagament Mensual: 26 euros/mes per gir bancari cada 1-5 de cada mes. Si s’afegeixen germans aquests pagaran 10 euros mensuals mes els 26
euros= 36 euros mensuals
Primer rebut 9 d’Octubre
Les baixes s’han de notificar 1 mes abans

Domiciliació bancària.

NOM DEL TITULAR:

NOM DE L´ENTITAT:

COMPTE CORRENT ES__ __ __ __ __ __      __ __ __ __     __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

En/Na____________________________________________________________
Autoritzo a (Iogainens) Verònica Cobos a que efectuï el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d’activitats
extraescolars.

Terrassa, _____ de ________ de 2017 Signatura



Extraescolar de batucada 
per a adults/es  /// Escola Sala i Badrinas 
Qui som? 
 
La Batuescola és una associació que es dedica a promoure 
la vessant educativa i social de la percussió, a través de 
l’organització de tallers de batucada per a tots els públics. 
Des de 2012 treballem activament en diversos centres, 
organitzant esdeveniments i portant la percussió arreu de 
Catalunya. Treballem la influència de la música en grup en  
contextos d’aprenentatge, treball i creixement personal. 

Com funciona l’extraescolar? 

Els tallers extraescolars de batucada de La Batuescola són 
tallers participatius de conjunt instrumental de percussió 
brasilera a partir del qual es treballen multitut de continguts 
musicals amb el ritme com a protagonista. El fet de fer-ho 
en grup ens permet abordar també el treball en equip, els 
rols, el lideratge i la cooperació sempre des d’un 
plantejament completament lúdic, que reforça de manera 
extraordinària el vincle de l’equip i dóna rellevància a la 
vivència escolar. El seu caire festiu i desenfadat, converteix 
els tallers de batucada en una activitat extraescolar única, 
que busca anar més enllà de l’aprenentatge musical. Us 
proposem crear un grup de batucada d’adults vinculat a 
l’escola, que pugui sortir a tocar en festivitats i celebracions 
de la mateixa, i on els pares i mares pugueu relacionar-vos a 
través de la música entre ells i amb la resta de l’escola. 
 
A les sessions combinem l’assaig de ritmes amb jocs rítmics, 
danses i cançons que ens apropen a la cultura brasilera 
però també a la d’arreu, sempre amb l’objectiu de gaudir la 
música en grup amb el cos i amb la ment. També reservem 
un important espai per a la creativitat en totes les activitats 
que plantegem, doncs creiem que és fonamental per a 
créixer com a persones. 

Objectius 

-Estimular les relacions en el temps de lleure a través d’una 
activitat artística, lúdica, col·lectiva i saludable. 
-Comunicar-se a través de la música, un llenguatge 
emocional i universal. 
-Potenciar l’expressivitat corporal i actitudinal. 
-Aprofundir en el treball en equip, la responsabilitat 
individual dins del col·lectiu i les conseqüències en el 
resultat final.  
-Dotar d’eines per la motivació i la superació satisfactòria de 
les expectatives individuals i col·lectives. 
-Potenciar la memòria fugaç i la capacitat d’improvisació. 
-Donar rellevància a la identitat escolar. 

‣ Quan ho fem? 
 
L’extraescolar de batucada es farà els divendres de 
manera quinzenal, de 19:00 a 20:30h.   

‣ Quants hi cabem? 
 
Necessitem un mínim de 12 inscripcions per obrir el 
grup! 

‣ I quant val? 
 
L’extraescolar té un preu de 30€ trimestrals que ho 
inclouen tot, i que es cobren per domiciliació bancària. 

‣ Què necessitem? 

Gairebé res! Nosaltres portem tots els instruments i 
corretges necessàries per a fer l’extraescolar, així com el 
personal preparat i l’assegurança. El que sí que us 
demanem és que cada alumne/a dugui taps de 
protecció auditiva obligatòriament. Treballem amb molt 
volum i no ens volem fer mal! 

‣ I com ens apuntem? 

     Molt fàcil! Només cal que ompliu el formulari que 
trobareu al següent enllaç: 
 
https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2 

Segueix-nos al Facebook o consulta el nostre web per més 
informació: www.labatuescola.cat

https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2
http://www.labatuescola.cat
https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2
http://www.labatuescola.cat

