
 
 

ASSOCIACIÓ EIXIC 

LLEURE I ESPORT 

 

 

 

 

PROJECTE INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE 

CURS 2021-2022 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

TALLERS D’APRENENTATGE 

SERVEI D’ACOLLIDA 

ACTIVITATS DE LLEURE I ESTIU 

 



1. INTRODUCCIÓ 1 

2. HORARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2 

3. QUOTES 3 

4. FUNCIONAMENT I INDICACIONS 4 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 5 

·ARTÍSTIC 5 

·ANGLÈS 6 

·ESPORT 7 

·ROBÒTICA 11 

·GUITARRA 12 

·LLEURE 13 

6. INTRODUCCIÓ TALLERS D’APRENENTATGE 14 

7. PROJECTE DE TALLERS D’APRENENTATGE 15 

8. HORARIS 17 

9. DESCRIPCIÓ DELS TALLERS D’APRENENTATGE 18 

EDUCACIÓ INFANTIL 

ENJOY 18 

ROBÒTICA 19 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

SPEAK 20 

PROGRAMACIÓ 21 

JOCS DIDÀCTICS 22 

ESCACS 23 

CORAL 24 

TEATRE 25 

RAONAMENT I LÒGICA 26 

FRANCÈS 27 

 

 

 



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 28 

 

PROGRAMACIÓ 28 

GET YOUR CERTIFICATE 29 

10. SERVEI D’ACOLLIDA 30 

11. PLA DE CONTINGÈNCIA 31 

12. PROCÉS PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 32 
 



  

1 
 

ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I ESPORT 
AMPA IE EIXAMPLE 

 
 
 

  

 

 1.INTRODUCCIÓ 

L’associació EIXIC es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de 

l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu  amb la direcció, 

l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents educatius permetin 

interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.  

 

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són: 

·Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè 
l’alumnat sigui el/la protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que 
gaudeixi del l’acció que duu a terme en les activitats. 

·Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació no 
formal de l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els aprenentatges 
entre iguals, de forma significativa i funcional pel creixement vital d’aquestes persones. 

·Despertar el sentiment de vincle amb l’escola i amb el barri, de manera que aquest 
procés pugui esdevenir un sentiment de pertinença i d’arrelament amb el centre, tant 
per part de l’alumnat com de les famílies. 

· Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal per 
despertar totes les inquietuds, necessitats i emocions a través de les activitats 
proposades al llarg del curs escolar. 

Per qualsevol dubte o observació, estem a la vostra disposició i us podeu adreçar al 
següent  e-mail:  asoeixic@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asoeixic@gmail.com
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2. HORARI D’ACTIVITATS ASSOCIACIÓ EIXIC LLEURE I ESPORT 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14.30h a 
15.00h 

TALLERS D’APRENENTATGE INFANTIL 

15.30h a 
16.30h 

TALLERS D’APRENENTATGE ESO/ BIBLIOTECA 

15.00h a 
17.00h 

    ANGLÈS 
(1r ,2n i 3r ESO) 

16.30h a 
17.15h 

TALLERS D’APRENENTATGE PRIMÀRIA 

16.30h a 

17.45h 

MULTIESPORTS 
(P3) 

ESCOLA DE BÀSQUET 
(P4 i P5) 

MULTIESPORTS 
(P3) 

ESCOLA DE BÀSQUET 
(P4 i P5) 

 

 

TEATRE MUSICAL 
ANGLÈS 
(P3,P4 i P5) 

17.15h a 

18.15h 

ANGLÈS 

(P5) 

ANGLÈS 

(1r i 2n) 

ANGLÈS 

(4t d’ESO) 

ANGLÈS 
(P4) 
ANGLÈS 
(3r i 4t) 
 

ANGLÈS 
(P5) 
ANGLÈS 
(1r i 2n) 
ANGLÈS 
(4t d’ESO) 
 

ANGLÈS 
(P4) 
ANGLÈS 
(3r i 4t) 
 

 

17.15h a 

18.15h 
GUITARRA 
(5è i 6è) 

 GUITARRA 
(3r  i 4t) 

TEATRE MUSICAL 
ANGLÈS 
(1r i 2n) 

  

 

17.15h a 

18.30h 

 ROBÒTICA 
(4t,5è i 6è) 

ROBÒTICA 
(1r, 2n i 3r) 

  

17.15h a 
18.30h 

BÀSQUET 
Prealeví Masculí 
(4t i 5è) 
Prebenjamí Mixte 
(2n i 3r) 

BÀSQUET 
Prebàsquet (1r) 
Aleví Femení  
(4t, 5è i 6è) 

BÀSQUET 
Prealeví Masculí 
(4t i 5è) 
Prebenjamí Mixte 
(2n i 3r) 
 

BÀSQUET 
Prebàsquet (1r) 
Aleví Femení  
(4t, 5è i 6è) 

 

  

18.15h a 
19.30h 

BÀSQUET 
Infantil Masculí 
(2n ESO) 

BÀSQUET 
Cadet Femení  
(2n i 3r ESO) 
Preinfantil Femení  
(1r ESO) 

BÀSQUET 
Infantil Masculí 
(2n ESO) 

BÀSQUET 
Cadet Femení  
(2n i 3r ESO) 
Preinfantil Femení  
(1r ESO) 

 

19.30h a 
20.30h 

 BÀSQUET 
Cadet Masculí  
(3r i 4t ESO) 

MARES EIXIC 
(Famílies) 

BÀSQUET 
Cadet Masculí  
(3r i 4t ESO) 

 

FIT EIXIC 
(Famílies) 
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3. QUOTES  
 
 

ACTIVITATS MENSUALS  

(SOCIS/ES AMPA) 

MENSUALS  

(NO SOCIS/ES AMPA) 

ANUALS 

(SOCI/ES AMPA) 

ANUALS 

(NO SOCI/ES 

AMPA) 

TEATRE MUSICAL 

ANGLÈS 
34,00 € x 8 + 10€ 

MATERIAL (OCTUBRE) 

42,00 € x 8 + 10€  

MATERIAL (OCTUBRE) 

282, 00 € 346,00€ 

ANGLÈS 
PRIMÀRIA I ESO: 

49,00 x 10 

PRIMÀRIA I ESO: 

57,00 x 10 

490,00€ 570,00€ 

MULTIESPORTS 
36,00 € x 9 44,00 € x 9  324, 00 € 396,00€ 

ESCOLA DE BÀSQUET 
36,00 € x 9 44,00 € x 9 324,00 € 396,00€ 

PREBÀSQUET 
40,00 € x 9 48,00 € x 9 360, 00 € 432,00€ 

BÀSQUET QUOTA SETEMBRE 

25,00€ 

50,00 € x 9 

QUOTA SETEMBRE  

33,00€ 

59,00 € x 9 

475, 00 € 564,00€ 

ROBÒTICA 42,00 € x 9 50,00 € x 9 378, 00 € 450,00€ 

MÚSICA 
28,00 € x 8 36,00 € x 8 224, 00 € 288,00€ 

ESPLAI XICRANDA 
8,00 € x 8 

16,00 € x 8 64,00 € 128,00€ 

MARES BÀSQUET 
16,00€ x 9 

24,00€ x 9 144,00 € 216,00€ 

FIT EIXIC 
18,00€ x 9 

26,00€ x 9 144,00 € 234,00€ 

 

Es contemplen descomptes del 10% en els següents casos: 

· Famílies monoparentals · Famílies nombroses  
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4. FUNCIONAMENT I INDICACIONS 

ACTIVITATS CALENDARI LECTIU 

ACTIVITAT HORARIS FRANJA CURSOS 

TEATRE MUSICAL  

ANGLÈS 
Una sessió setmanal d’1h Tarda Des de P3 fins 2n 

de Primària. 

ANGLÈS  Activitat de  dues sessions 

setmanals d’1h a la setmana. 

Tarda Des de P4 fins 

4t d’ESO. 

MULTIESPORTS Dues sessions d’1h a la 

setmana.  

Tarda P3 

ESCOLA DE BÀSQUET Dues sessions d’1h a la 

setmana.  

Tarda Des de P4 fins 

P5. 

PREBÀSQUET  Dues sessions d’1h a la 

setmana. 

Tarda 1r de Primària 

BÀSQUET Dues sessions d’una 1h 

setmanal en horari de tarda + 1 

partit setmanal 

Tarda Des de 2n fins 4t 

d’ESO. 

ROBÒTICA Una sessió setmanal d’1h i 15 

minuts.  

Tarda Des de 1r fins 6è 

de Primària. 

MÚSICA Una sessió setmanal d’1h. Tarda Des de 3r fins 4t 

d’ESO. 

ESPLAI XICRANDA Una trobada al mes (sortida o 

trobada al centre) 

Matí/Tarda Des de P3 fins 6è 

de Primària. 

MARES BÀSQUET Una sessió setmanal d’1h Tarda Famílies 

FIT EIXIC Una sessió setmanal d’1h Tarda Famílies 

 

ACTIVITATS CALENDARI NO LECTIU 

ACTIVITAT PERÍODE DE REALITZACIÓ CURSOS 

CASAL D’ESTIU Del 27 de juny al 29 de juliol de 2021 Des de P3 fins 6è 

de Primària 
CAMPAMENTS Darrera setmana de juny Des de 1r a 2n 

d’ESO 
COLÒNIES D’ESTIU Primera quinzena de juliol de 2021 Des de P5 a 6è de 

Primària 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

ARTÍSTIC 

 

TEATRE MUSICAL 

EN ANGLÈS 

CURSOS Des de P3 fins 2n de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat en la qual els infants poden expressar i reconèixer les seves emocions, 
sensacions i sentiments, mitjançant l’expressió corporal, activitats de cant, 
actuar en públic, caracteritzar-se... A més totes aquestes activitats potenciats i 
emmarcats en l’aprenentatge de la llengua anglesa. 
 
Amb un mètode innovador i integrador basat en la immersió de l'idioma en les 
diferents disciplines artístiques, utilitzem el "joc com a eina principal per 
adquirir els diferents coneixements lingüístics. Permetem a l'infant entendre, 
incorporar i utilitzar la llenguaestrangera sense quasi ni adonar-se'n. 
 
A través de les arts escèniques, els exercicis i les activitats proposades, els 
nens i nenes integren vocabulari i aprenen a utilitzar l’ anglès de forma natural, 
amb més fluïdesa i de manera automàtica. 
 
La companyia que treballarà conjuntament amb EIXIC per dur a terme aquesta 
activitat és “Let’s Play” i aquí, podeu consultar com treballen 
 
Espai de Youtube 
 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 
 

OBJECTIUS 

 
- Utilitzar el teatre com a eina pedagògica i com a recurs didàctic excel·lent, ja 
que compta amb nombroses i diverses finalitats educatives. 
-Millorar la seva coordinació, confiança, concentració i comunicació a través 
d’activitats engrescadores que permetin a l’alumne gaudir aprenent. 
-Apostar per l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma motivadora i 
funcional per la seva vida quotidiana. 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0lAi-bWk8onoKpLOsUKVrA
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ANGLÈS 

CURSOS Des de P4 fins 4t d’ESO 

HORARIS 2 Sessions setmanals d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat extraescolar es defineix com un complement a l’aprenentatge 
que el nostre alumnat duu a terme a les classes d’anglès de l’escola i per tant, 
és un procés de desenvolupament de la seva competència lingüística en anglès. 

L’activitat d’anglès extraescolar és gestionada per EIXIC, en estreta col·laboració 
i coordinació amb BeKith, escola d’idiomes que ofereix el professorat i duu a 
terme les sessions al propi centre (IE Eixample) 

Les classes són impartides amb dinàmica de conversa en llengua anglesa, 
cercant un camí natural en l’aprenentatge de l’idioma, prioritzant la comprensió 
i l’expressió oral. 

La metodologia emprada combina la conversa en llengua anglesa amb exercicis 
visuals, així com aprenentatge a través de contes, jocs i altres recursos que 
permeten potenciar una cerca d’una manera d’aprendre l’idioma de manera 
significativa, potenciar l’expressió oral i la comprensió lectora. 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 

 

OBJECTIUS 

 

-Millorar la competència lingüística en anglès dels nostres alumnes. 

-Motivar els alumnes per a l’aprenentatge de l’anglès. 

-Facilitar eines d’avaluació externa que certifiquin aquesta competència: 

exàmens de Trinity College London i Cambridge University. 
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ESPORT 
 

MULTIESPORTS 
CURSOS Per P3 

HORARIS De 16.30h a 17.45h 

Dues sessions setmanals d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Una oportunitat que els infants puguin experimentar amb diferents materials i 
activitats que potencien el seu desenvolupament motor en relació a pràctiques 
esportives adaptades a aquesta edat. 

En els diferents jocs i dinàmiques incidirem en la potenciar el treball en equip i 
incidirem en els hàbits esportius i d’higiene. També utilitzarem diferents tipus 
de material: pilotes, cèrcols, cordes, cistelles ... 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 
 

OBJECTIUS 

-Proposar activitats relacionades amb l’esport que potenciïn el 
desenvolupament motor dels infants. 
-Potenciar la relació de grup i l’adquisició d’hàbits. 
-Gaudir de l’activitat, del joc garantint la pràctica de l’exercici físic. 
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ESCOLA DE BÀSQUET 
CURSOS Des de P4 fins P5. 

HORARIS Dues sessions d’1h a la setmana. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’escola de bàsquet pretén ser una eina la formació integral del nen i la nena, 
conduint i millorant el desenvolupament físic i motriu de l’alumne; i oferir-los 
un espai per jugar, aprendre, relacionar-se i créixer en relació amb l’esport que 
es practica a l’escola (el bàsquet). 

Les eines metodològiques seran jocs que possibilitin el desenvolupament 
motriu i el treball d’equip; la millora de l’equilibri, la coordinació, les qualitats 
físiques bàsiques (velocitat, força, resistència i flexibilitat) en benefici tot plegat 
del domini del propi cos i del control de la pilota en relació amb l’esport que ens 
ocupa. 

Complementàriament, els diferents jocs i activitats permeten treballar aspectes 
com la cooperació, els hàbits esportius i d’higiene.  

També utilitzarem diferents tipus de material: pilotes, cèrcols, cordes, cistelles... 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 

 

OBJECTIUS 

 
-Iniciar-se en l’esport del bàsquet. 
-Millora les habilitats motrius. 
-Potenciar la relació de grup i l’adquisició d’hàbits. 
-Gaudir de l’activitat, del joc i de l’exercici físic. 
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PREBÀSQUET 
CURSOS 1r de Primària 

HORARIS Dues sessions d’1h a la setmana 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat pretén ser una eina educativa molt important per iniciar els 
infants en la pràctica del bàsquet i ofereix una activitat alternativa, paral·lela i 
complementària a la tasca realitzada en horari lectiu. 

El prebàsquet a través de l’esport col·lectiu i del pas previ, que són els jocs, 
permeten incidir en la motivació dels participants com a valor aplicable a 
qualsevol activitat funcional per les seves vides quotidianes. 

A primer treballem específicament el bàsquet, com a pas previ al bàsquet de 
competició i posterior a l’escola de bàsquet. D’octubre a desembre aprendrem 
les bases del joc. A partir del mes gener començarem a dur a terme partits 
amistosos o trobades basquetbolístiques amb altres escoles, clubs o entitats del 
Consell Escolar de Barcelona o la Federació Catalana de bàsquet. 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 
 

OBJECTIUS 

-Conèixer el reglament específic de minibàsquet 

-Potenciar la coordinació dinàmica general 

-Fomentar la relació de grup, d’equip, i la confiança en un mateix 

-Gaudir de l’esport i de l’exercici  físic 

-Començar a viure l’esport de competició 
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BÀSQUET DE COMPETICIÓ 
CURSOS Des de 2n fins 4t d’ESO. 

HORARIS Dues sessions d’una 1h setmanal en 

horari de tarda + 1 partit setmanal 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat extraescolar de bàsquet que té com a objectiu l’aproximació de infants 
i joves de l’escola o de fora d’aquesta a un esport de competició. La pràctica 
esportiva del bàsquet permet l’aprenentatge de coneixements tècnics propis de 
la disciplina esportiva treballada i la l’experiència i les vivències que van 
associats a la pràctica d’un esport col·lectiu. 

Els nostres equips de bàsquet de Primària competeixen a la lliga del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). 

A partir de l’ESO, disputaran la competició a la Federació Catalana de Basquet 
(FDBQ) 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 9 participants. 

 

OBJECTIUS 

-Posar en pràctica tots aquells aprenentatges motrius relacionats amb la 
pràctica tècnica del bàsquet. 

-Saber valorar l’esport com eina educativa, integradora i de gaudi. 

-Afavorir la convivència entre els contraris desenvolupant l’amistat i el joc net. 

-Crear hàbits de conducta en la formació en valors. 

-Gestionar les emocions i sentiments que deriven de la pràctica esportiva del 
bàsquet. 

-Resoldre problemes tecnico-tàctics i situacions diverses del joc a partir dels 
aprenentatges adquirits etapa rere etapa en la pràctica d’aquesta disciplina 
esportiva. 

-Aprendre a créixer i a experimentar a través de la competició. 
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ROBÒTICA  
CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària. 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h i 15 minuts. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que proposa endinsar a l’alumnat en la temàtica de la robòtica a través 
de la programació, construcció d’objectes i robots. 

En aquesta activitat es treballen habilitats com en treball en equip, la 
metodologia de treball per projectes i la robòtica. 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 
 

OBJECTIUS 

-Assolir el pensament computacional de forma lúdica.  

-Despertar inquietuds per diferents vessants tecnològiques, com ara el disseny 3D, la 
robòtica i la programació.  

-Assolir el pensament computacional de forma lúdica i creativa experimentant amb 
vàries tecnologies diferents, com ara el disseny 3D, la robòtica i la programació. 
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GUITARRA 
CURSOS Des de 3r de Primària fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h. 

  
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es proposa l’inici del procés d’aprenentatge d’aquest instrument a partir de  3r 

de Primària. El ritme i l’aprenentatge va creixent en funció de les necessitats i 

interessos de cada alumne.  

Es treballa principalment el llenguatge musical  i el domini d’un instrument 

concret, la guitarra. 

Per realitzar l’activitat, cal un mínim de 8 participants. 

 

OBJECTIUS 

-Iniciar els alumnes en el coneixement de l’instrument; la guitarra. 

-Apropar l’alumnat a la nomenclatura i els conceptes del llenguatge musical. 
-Aprofundir en el treball rítmic. 
-Interpretar cançons populars pròpies i d’arreu del món. 
-Fer treball individual i també interpretació en grup. 
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LLEURE  

CURSOS Des de P3 fins 2n d’ESO 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Espai de trobada on es proposen activitats basades en jocs, dinàmiques i 

excursions per fomentar la cohesió i els vincles emocionals entre els/les 

alumnes de l’escola. 

 

OBJECTIUS 

-Potenciar els vincles emocionals entre la comunitat d’alumnes de l’escola. 

-Fomentar l’autonomia de l’alumnat a través d’experiències i vivències en un 
entorn diferent. 

-Gaudir d’activitats, jocs i dinàmiques guiades per l’equip de monitores I 
monitors de lleure d’EIXIC. 

- Obrir el centre al barri per crear una comunitat educativa basada en 
l’educació en el lleure. 

 

 

ESPLAI XICRANDA 

Activitat mensuals en cap de setmana per l’alumnat des de P-3 fins 6è de 

Primària que es duran a terme a l’escola, es faran excursions i activitats per 

famílies. 

 

CASAL D’ESTIU 

5 setmanes de juny a juliol (de P3 a 6è de Primària) 

 

COLÒNIES D’ESTIU 2021 

 

-P5, 1r i 2n de Primària – 6 dies durant la primera quinzena de juliol.  

-3r a 6è de Primària – 10 dies durant la primera quinzena de juliol 

 

CAMPAMENTS  2021 

Darrera setmana de juny (alumnes de 1r i 2n d’ESO) 
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6.INTRODUCCIÓ TALLERS D’APRENENTATGE 

L’associació EIXIC es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de 

l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu amb la direcció, 

l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents educatius permetin 

interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.  

 

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són: 

·Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè 
l’alumnat sigui el/la protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que 
gaudeixi del l’acció que duu a terme en les activitats. 

·Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació no 
formal de l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els aprenentatges 
entre iguals, de forma significativa i funcional pel creixement vital d’aquestes persones. 
Aplicarem la codocència quan el nombre d’alumnes quan es superin les ràtios òptimes 
per l’aprenentatge. 

· Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal per 
despertar totes les inquietuds, necessitats i emocions a través de les activitats 
proposades al llarg del curs escolar. Així doncs, comptem amb un equip format per: 
mestres d’educació primària, mestres d’educació infantil, psicologia, directores i 
directors de lleure, monitors/es de lleure i graduats en enginyeries. 

Per qualsevol dubte o observació, estem a la vostra disposició i us podeu adreçar al 
següent  e-mail:  asoeixic@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asoeixic@gmail.com
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7. PROJECTE DE TALLERS D’APRENTENTATGE 

EIXIC com a entitat, pretén oferir una proposta d’activitats d’aprenentatge per les 
diverses etapes escolars de l’Institut Escola Eixample; educació infantil, primària i 
secundària. 

L’objectiu d’aquests “tallers d’aprenentatge” és dotar d’oportunitats per aprendre en 
diversos àmbits, basant-nos en el principi que els continguts, els processos i les actituds 
esdevinguin funcionals i significatius per la seva vida quotidiana. 

El marc educatiu on es concreten aquest conjunt d’activitats o tallers és l’educació no 
formal enfocada en relació amb les competències que marca el currículum competencial 
en l’àmbit de l’educació. Per aquest motiu, els nostres professionals són persones amb 
experiència i titulades en matèria d’educació: graduats en educació primària, infantil, 
psicologia, pedagogia i professionals amb experiència en activitats educatives de 
l’educació no formal. 

El projecte de Tallers d’aprenentatge es configura com un projecte de caràcter integral 
en el que es poden treballar de forma complementària i globalitzada les intel·ligències 
múltiples que formen part del procés d’aprenentatge dels infants i joves. Aquestes són 
les següents: 

-Intel·ligència Logicomatemàtica  - Intel·ligència Intrapersonal 
-Intel·ligència Espaciovisual   - Intel·ligència Intrapersonal 
-Intel·ligència Naturalista   -Intel·ligència Musical 
-Intel·ligència Cinesicocoroporal  -Intel·ligència Existencial 
 

Per aquest motiu, la proposta dels tallers, permet treballar diferents àrees, que 
permeten a l’alumne, adquirir coneixements, actituds i processos d’aprenentatge on hi 
ha una transversalitat entre aquestes intel·ligències múltiples. 

Els tallers d’aprenentatge es concreten en un còmput total d’hores diferenciades en 
virtut de cada etapa escolar. La seva disposició és la següent: 

EDUCACIÓ INFANTIL: 2,5 hores setmanals. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 5 sessions setmanals de 45 minuts. 
 

 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 2 sessions setmanals d’una hora cadascuna 

 

L’oferta de tallers d’aprenentatge es regeix pel principi d’inclusió de tot l’alumnat. 

ETAPA PREU SOCIS/ES 
AMPA 

PREU NO 
SOCIS/ES AMPA 

QUOTA ANUAL 
SOCIS/ES AMPA 

QUOTA ANUAL NO 
SOCI/ES AMPA 

INFANTIL 30 € 38€ 300€ 380€ 

PRIMÀRIA 55€ 63€ 550€ 630€ 

ESO  35€ 43€ 350€ 430€ 

 

Tenim en compte que els tallers d’aprenentatge es concretaran des del primer dia de 
curs lectiu fins al darrer. Així doncs, es fixaran 10 quotes. 

Es contemplen descomptes del 10% en els següents casos: 

· Famílies monoparentals · Famílies nombroses  

Els tallers es duran a terme si hi ha un mínim de 12 alumnes inscrits per grup. 
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8. HORARIS  
INFANTIL: Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 14.30h a 15.00h. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P4 Enjoy         Robòtica Enjoy         Robòtica Enjoy 

P5 Enjoy Enjoy Robòtica Enjoy Robòtica 

 

PRIMÀRIA: Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 16.30h a 17.15h. 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r  Coral Programació Speak Raonament i 
Lògica 

Jocs Didàctics 

2n  Speak Raonament i 
Lògica 

Jocs Didàctics Programació Coral 

  3r Raonament i 
Lògica 

Speak Programació Teatre Escacs 

4t  Francès Teatre Escacs Programació Speak 

5è  Escacs Francès Teatre Speak Programació 

6è  Speak Programació Francès Escacs Teatre 

 

ESO : Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 15.30h a 16.30h. 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r  Programació  Speak  

2n  Speak  Programació  

3r  Programació  Speak  

4t  Speak  Programació  

 
* En el cas que es superes la ràtio s’aplicarà la codocència a l’aula. 
 
L’horari es marca a les 15.30h però podria variar a partir del setembre en funció dels horaris d’entrades 
en l’espai menjador en funció de cada curs. 
En cas de no arribar al mínim d’alumnat a l’ESO, s’oferiria en el mateix horari, un servei de 
biblioteca/estudi perquè l’alumnat pugui romandre al centre, de 15h a 16h. La quota d’aquesta activitat 
serien 28 euros mensuals (quota socis/es AMPA) i 36 euros mensuals (quota no socis/es AMPA). 
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9.DESCRIPCIÓ DELS TALLERS D’APRENENTATGE 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

ENJOY 

CURSOS Des de P3 fins P5 

HORARIS 3 Sessions de 30 minuts  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat té com a objectiu, l’aprenentatge de la llengua anglesa a través 
de: 

● Jocs 

● Recursos digitals i auditius 

● La pràctica activa (manualitats, balls i cançons..)  

 

OBJECTIUS 

 

-Acostumar l’alumnat a sentir la llengua anglesa.  
-Relacionar significat i significants de paraules que poden utilitzar els/les alumne 
en la seva vida quotidiana. 

-Articular fonèticament les primeres paraules en llengua anglesa.   
 

METODOLOGIA 

 
Treball basat  en projectes o project-based learning. Fa referència a un 
aprenentatge actiu, centrat en l’estudiant, en el qual es proposa un projecte o 
problema que cal desenvolupar basat en el món real o professional. 
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ROBÒTICA 

CURSOS Des de P4 fins P5 

HORARIS 2 Sessions de 30 minuts  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius digitals, 
apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de procediments i 
accions relacionades amb la “programació computacional” i entendre aquests 
conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.  

  

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà utilitza 
els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

 

OBJECTIUS 

 

-Relacionar-se amb espai i direccions a l’hora d’entendre el moviment a través 
de la programació. 

-Iniciar el procés en l’aprenentatge de la lateralitat i la familiarització amb 
aquesta a través d’un procés de programar accions. 

- Aprendre a partir de l’error, i eliminar, en conseqüència, millorar el procés i 
crear nous procediments 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia focalitzada en la resolució de problemes o problem-based 
learning, que permetin a l’alumnat aprendre a mesura que va adquirint noves 
experiències a partir de l’assaig i l’error. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn 
implicant-se en el procés, està motivat o motivada i això permet una 
aprenentatge funcional i significatiu per l’infant. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

SPEAK 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat volem complementar l'aprenentatge de l'anglès que es 
fonamenta a l’escola. Per aquest motiu, durant aquesta activitat es cercarà 
activitats i models lingüístics on l’alumne pugui desenvolupar la seva 
competència lingüística i l’adquisició dels hàbits lingüístics.  
 

Proposem dotar als alumnes de una sèrie de recursos i eines d’aquesta llengua 
estrangera que els hi permet tenir un base piramidal del seu aprenentatge molt 
amplia per fer front a les situacions futures que es podrà trobar en el seu dia a 
dia. 
 

Per dur a terme aquesta activitat es dura a terme en jocs, caracteritzacions, 
teatre... Situacions on l’alumne/a sigui el protagonista.  

 

OBJECTIUS 

 

-Facilitar l'aprenentatge relacionat amb aspectes orals. 
-Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i de comprensió. 
-Posar en practicar el seu llenguatge oral en situacions concretes a l’aula 
 

METODOLOGIA 

 
Treball basat en projectes o project-based learning. Fa referència a un 
aprenentatge actiu, centrat en l’estudiant, en el qual es proposa un projecte o 
problema que cal desenvolupar basat en el món real o professional. 
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PROGRAMACIÓ 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius digitals, 
apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de procediments i 
accions relacionades amb la “programació computacional” i utilització de ”software” 
que permetin dissenyar, aprendre i crear projectes tangibles o audiovisuals. 

 

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà utilitza 
els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

OBJECTIUS 

 
Primer cicle de Primària (1r, 2n i 3r) 
-Introduir-se en programari com Scratch i Tinkercad per crear dissenys propis. 
-Experimentar a través del disseny concretant tasques d’assaig i error. 
-Conèixer que existeixen més d’una forma per superar un repte 
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar 
els reptes en equip. 
 
Segon cicle de Primària (4t, 5è i 6è) 
-Treballar el disseny a través de software que permetin dur a terme dissenys 
visuals i altres que puguin esdevenir tangibles. 
-Introduir plaques programades a través de programaris controlades per un 
altre dispositiu. 
-Preparar per fer front a les situacions actuals i futur. 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia focalitzada en la resolució de problemes, que permetin a 
l’alumnat aprendre a mesura que va adquirint noves experiències a partir de 
l’assaig i l’error. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn implicant-se en el procés,  
està motivat o motivada i això permet una aprenentatge funcional i significatiu 
per l’infant 
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JOCS DIDÀCTICS 

CURSOS Des de 1r fins 2n de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat pretén donar l’oportunitat als infants d’experimentar amb amb una 
proposta de jocs de taula. Aquests recursos permetran a l’alumnat realitzar un 
procés cognitiu que doni transferència i funcionalitat a tot allò que va adquirint 
en el seu procés d’aprenentatge. 

El taller d’aprenentatge també concreta en els seus objectius, la importància 
d’aprendre a treballar en equips o grups per resoldre jocs en grup, on la 
comunicació i arribar a objectius comuns tindran molta importància en el 
desenvolupament del joc. 

 

OBJECTIUS 

 
- Aprendre a arribar a acords amb el grup per transferir-ho en el joc.  
- Adaptar-se a unes normes en diferents tipologies de jocs. 
- Raonar i poder dur a terme estratègies tant individuals com grupals per 
resoldre diverses situacions. 
 

METODOLOGIA 

 
La metodologia es concreta i defineix com “aprenentatge basat en jocs”. 
Aquests jocs proposats són alguns ja creats i altres, durant el desenvolupament 
del curs, poden ser creats per l’alumnat.  
Els jocs proposats són diversos i aborden diverses àrees: música, matemàtiques 
i moviment del cos. 
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ESCACS 

CURSOS Des de 3r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els escacs esdevenen un joc de taula clàssic on es poden assolir coneixements i 
l’aplicació d’aquests en relació a un joc i de retruc, ens permet fer aprenentatges 
significatius en relació a la competència matemàtica. 

L’activitat té un recorregut de 4 cursos, de manera que l’alumnat pugui dur a 
terme una iniciació en la pràctica dels escacs i a mesura que va aprenent 
aprenent noves estratègies, moviments i procediments cognitius en relació amb 
aquesta disciplina, es proposen nous reptes pels infants. 

 

OBJECTIUS 

 
3r i 4t de Primària 
-Concretar un aprenentatge lúdic i funcional de les matemàtiques. 
-Conèixer els escacs com a disciplina en relació amb conceptes matemàtics 
(simetria, enumeració, posicionament...) 
-Introduir estratègies per resoldre situacions que esdevenen en el taulell de 
joc. 
-Potenciar processos cognitius que permetin a l’alumne/a prendre decisions en 
relació amb la disciplina que s’està treballant. 
 
5è i 6è de Primària 
-Incidir en obertures i treballs estratègics a l’hora de poder resoldre situacions 
diverses en la disciplina dels escacs. 
-Treballar les partides contra un “adversari” com un procés de creixement 
personal i resolució de problemes. 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia focalitzada en la resolució de problemes, que permetin a 
l’alumnat aprendre a mesura que va adquirint noves experiències a partir de 
l’assaig i l’error. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn implicant-se en el procés,  
està motivat o motivada i això permet una aprenentatge funcional i significatiu 
per l’infant 
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CORAL 

CURSOS Des de 1r fins 2n de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge es concreta com un taller d’aprenentatge per poder 
conèixer, educar i treballar la veu per formar part d’un conjunt d’iguals que 
comparteixen a través de la música i el cant. 

L’aspecte fonamental d’aquest taller és la presència de la veu com a instrument 
en el nostre dia a dia; com l’utilitzem, com educar-la, cuidar del nostre aparell 
fonador i utilitzar la veu apropiadament quan cantem.  

També volem fer especial èmfasi a la idea de conjunt per poder interpretar 
cançons i poder-les mostrar al públic a través de diverses maneres. 

 

OBJECTIUS 

 
-Educar el nostre aparell fonador per tenir cura d’aquest durant la nostra vida 
quotidiana. 
-Dur a terme projectes grupals on la música, en qualsevol dels formats 
treballats, sigui significatiu i pertinent pels alumnes. 
-Participar en activitats amb altres centres que permetin compartir 
experiències. 
-Ser partícips del compromís que comporta formar part d’un conjunt d’iguals a 
l’hora de presentar una actuació amb diversos formats. 
 

METODOLOGIA 

 
Aprenentatge col·laboratiu. Es tracta d’una metodologia eminentment social en 
què el focus està en la construcció conjunta de coneixement. Els estudiants 
duen a terme una activitat basada en un objectiu comú, en la qual han de 
col·laborar activament per a realitzar-la. 
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TEATRE 

CURSOS Des de 3r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge es concreta com un taller d’aprenentatge que permeti 
a l’alumnat relacionar-se amb el món de la interpretació, el teatre i les arts 
escèniques i d’aquesta manera, oferir un ventall de possibilitat per 
experimentar en un àmbit més artístic. 

El teatre és una forma d’expressió on l’infant pot sentir-se protagonista d’unes 
emocions i sensacions per compartir amb la resta de companys i companyes. La 
suma d’aquest creixement individual i compartir-ho amb la resta d’iguals, 
permetrà elaborar escenes i obres teatrals que concretin un projecte grupal 
molt profitós. 

 

OBJECTIUS 

 
-Introduir als infants en les arts escèniques com una forma d’expressar 
sensacions, emocions i sentiments. 
-Conèixer el propi cos per poder interpretar amb ell a l’hora d’expressar 
quelcom. 
-Dur a terme projectes grupals on la interpretació, en qualsevol dels gèneres, 
sigui significatiu i pertinent pels alumnes. 
-Obrir la perspectiva a noves formes d’entendre la interpretació i despertar 
l’interès pel “món del teatre”. 
-Ser partícips del compromís que comporta formar part d’un conjunt d’iguals a 
l’hora de presentar una actuació amb diversos formats. 
 

METODOLOGIA 

 
La metodologia es basa en el l’aprenentatge a través del rol o “learning be 
doing”, que permet a l’alumnat, dur a terme processos que permeten que 
l’infant dugui a terme accions i observi els seus efectes. Tenint en compte el 
tarannà i les competències treballades a través de les arts escèniques, resulta 
imprescindible per completar el procés d’aprenentatge. 
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RAONAMENT I LÒGICA 

CURSOS Des de 1r fins 3r de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge té la finalitat d’ampliar continguts relacionats amb les 
matemàtiques a través d’activitats que permetin potenciar el càlcul mental, el 
tractament de la competència matemàtica a través de materials que permetin 
un treball funcional d’aquesta temàtica. 

L’organització de les sessions tenen per objectiu el treball entre iguals per 
potenciar la resolució i creació de reptes per poder resoldre’ls entre iguals. 

 

OBJECTIUS 

 
-Potenciar el càlcul mental a través de jocs en operacions aritmètiques. 
-Transferir l’aprenentatge de la numeració a través d’accions en un taulell. 
-Triar estratègies envers el joc tenint en compte càlculs propis, del grup o 
l’oponent. 
 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia focalitzada en la resolució de problemes, que permetin a 
l’alumnat aprendre a mesura que va adquirint noves experiències a partir de 
l’assaig i l’error. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn implicant-se en el procés,  
està motivat o motivada i això permet una aprenentatge funcional i significatiu 
per l’infant 
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FRANCÈS 

CURSOS Des de 4t fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge és una oportunitat per conèixer una nova llengua: el 
francès. Aquest aprenentatge es durà a terme de forma progressiva i partint 
dels coneixements previs del grup.  

Es concretaran les expressions més funcionals en els seus inicis i a mesura que 
l’alumnat vagi progressant, s’aniran adquirint nous coneixements per poder 
tenir una bona base en llengua francesa.  

 

OBJECTIUS 

 
-Conèixer expressions bàsiques i funcionals en llengua francesa. 
-Dotar de significat a tots aquells aprenentatges que es van adquirint de forma 
progressiva a nivell individual i grupal. 
-Expressar oralment i en escrit amb una llengua nova i diferent al nostre 
context habitual. 
.Dinamitzar activitats grupals que permetin dur a terme un aprenentatge més 
lúdic i significatiu. 
 

METODOLOGIA 

 
Treball basat  en projectes o project-based learning. Fa referència a un 
aprenentatge actiu, centrat en l’estudiant, en el qual es proposa un projecte o 
problema que cal desenvolupar basat en el món real o professional. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

PROGRAMACIÓ 

CURSOS Des de 1r fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius digitals, 
apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de procediments i 
accions relacionades amb la “programació computacional” i entendre aquests 
conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.  

 

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà utilitza 
els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

OBJECTIUS 

 
-Treballar eines de disseny a través de software per crear projectes visuals i/o 
tangibles físicament. 

-Aprendre a partir de l’error, i crear nous projectes a partir de les errades 
apreses per crear-ne noves opcions. 
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar 
els reptes en equip. 
-Relacionar-se amb llenguatge de programació que permeti experimentar a 
l’alumnat una nomenclatura diferent a la que estan acostumats o acostumades. 
 

METODOLOGIA 

 
Metodologia focalitzada en la resolució de problemes, que permetin a 
l’alumnat aprendre a mesura que va adquirint noves experiències a partir de 
l’assaig i l’error. D’aquesta manera, l’alumnat aprèn implicant-se en el procés,  
està motivat o motivada i això permet una aprenentatge funcional i significatiu 
per l’infant 
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SPEAK 

CURSOS Des de 1r fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Aquesta activitat volem complementar l'aprenentatge de l'anglès que es 
fonamenta a l’escola. Per aquest motiu, durant aquesta activitat es cercarà 
activitats i models lingüístics on l’alumne pugui desenvolupar la seva 
competència lingüística i l’adquisició dels hàbits lingüístics.  
 

Proposem dotar als alumnes de una sèrie de recursos i eines d’aquesta llengua 
estrangera que els hi permet tenir un base piramidal del seu aprenentatge molt 
amplia per fer front a les situacions futures que es podrà trobar en el seu dia a 
dia. 
 

Per dur a terme aquesta activitat es dura a terme en jocs, caracteritzacions, 
teatre... Situacions on l’alumne/a sigui el protagonista.  

 

OBJECTIUS 

 

-Facilitar l'aprenentatge relacionat amb aspectes orals. 
-Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i de comprensió. 
-Treballar l’anglès a través de recursos audiovisuals per poder integrar l’idioma 
de forma funcional. 
-Posar en practicar el seu llenguatge oral en situacions concretes a l’aula i que 
siguin significatives per la seva vida quotidiana. 
-Preparar a l’alumnat per poder dur a terme els exàmens oficials de llengua 
anglesa. 
 

METODOLOGIA 

 
Treball basat  en projectes o project-based learning. Fa referència a un 
aprenentatge actiu, centrat en l’estudiant, en el qual es proposa un projecte o 
problema que cal desenvolupar basat en el món real o professional. 
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10. SERVEI D’ACOLLIDA 

El servei d’acollida està destinat a tot aquell alumnat de les etapes d’infantil i primària 
que tenint en compte la logística familiar, necessiten aquest servei abans que s’iniciï 
l’horari lectiu. 
 
Horaris 
Matins: de 8h a 9h  
Tardes: de 16.30h a 18.00h 
 
Reserva de places 
Podeu fer entrega del full d’inscripció “Acollida EIXIC” que podeu trobar en el següent 
enllaç: Alta acollida matinal 
Teniu dues maneres d’efectuar la inscripció: 

·Online a través del formulari  Formulari Inscripció on-line Activitats EIXIC seleccionant la opció 
“Acollida Matinal EIXIC” 

Adjuntant l’Autorització SEPA EIXIC signada 

· Enviant un correu electrònic a asoeixic@gmail.com  adjuntant el full d’inscripció. 
 
Preu del servei d’Acollida 
 
Matins 
-Quota mensual socis/es AMPA: 28 euros 
-Quota mensual NO socis/es AMPA: 36 euros 
-Quota esporàdica socis/es AMPA:  diària: 2,5 euros 
-Quota esporàdica NO socis/es AMPA:  diària: 3,30 euros 
Tardes 
Franges de 30 minuts (2 euros cada mitja hora) 
Quota esporàdica socis/es AMPA: 
-De 16.30h a 17.00h: 2 euros 
-De 16.30h a 17.30h: 4 euros 
-De 16.30h a 18.00h: 6 euros 
-Quota esporàdica NO socis/es AMPA:   
-De 16.30h a 17.00h: 2,80 euros 
-De 16.30h a 17.30h: 4,80 euros 
-De 16.30h a 18.00h: 6,80 euros 
 

Preu del servei d’Acollida 

-El pagament d’aquell alumnat que faci un servei esporàdic del servei d’acollida 

matinal es comunicarà via e-mail a final de mes per poder efectuar aquest pagament 

via transferència bancària o rebut domiciliat. 

-El pagament del servei d’acollida de tardes es comunicarà via e-mail a final de mes per 

poder efectuar aquest pagament aquest pagament via transferència bancària o rebut 

domiciliat. 

https://drive.google.com/file/d/1I3-1MGF6Wx8dgH9nW8QU0Z3sPdIQrcM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
mailto:asoeixic@gmail.com
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11. PLA DE CONTINGÈNCIA 

Tenint l’experiència com a entitat organitzadora de les activitats extraescolars i els 

tallers d’aprenentatge durant el darrer curs 2020-21 en relació amb la pandèmia de la 

COVID 19, l’Associació EIXIC Lleure i Esport, concreta les següents opcions, adaptant-nos 

a les diverses normatives proposades pels organismes competents en matèria de salut, 

departament d’educació, direcció del centre i conselleria de treball (joventut). Tenint en 

compte aquestes condicions i la normativa, l’Associació adaptarà les seves activitats. 

Així doncs, EIXIC proposa les següents opcions en els possibles casos: 

· En relació als tallers d’aprenentatge, es respecten tots els grups estables per poder 

realitzar-los a les aules adaptant-nos a les normes establertes per les autoritats 

competents i tenint en compte les ràtios, els grups estables i els canvis de mesures que 

poden esdevenir durant el curs 2020-2021 

· Adaptar les activitats extraescolars a la nova realitat sempre que es puguin garantir les 

mesures de sanitat definides. Tenint l’experiència del curs 2020-21, si algun grup ha de 

confinar-se, es recuperaran les sessions o es faran adaptacions on-line. 

· Valorar la normativa en relació a les activitats esportives (bàsquet, escola de bàsquet, 

prebàsquet i multiesports) per poder adaptar-nos en tots els casos que puguin esdevenir 

durant la pandèmia. Tenint l’experiència del curs passat, vam assegurar que les activitats 

esportives no s’aturessin en cap moment (des l’octubre fins al juny) i l’objectiu d’EIXIC 

és garantir tota activitat esportiva i poder realitzar les competicions pertinents sempre 

que les dades epidemiològiques respectin el context escolar. 

· Informar a les famílies i establir un diàleg d’entesa per valorar la situació en els 

diferents moments de la pandèmia del COVID-19 per adaptar les necessitats i les 

inquietuds de tots i totes per afavorir que les activitats proposades mantinguin 

coherència, significativitat i adequació. 

· Garantir totes les normes de seguretat, higiene i normativa del departament de salut 

per poder desenvolupar les nostres activitats sense riscos. 
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12. PROCÉS PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022 

Les inscripcions les activitats extraescolars de l’Associació EIXIC Lleure i Esport seran de caràcter 

mensual i es pot donar d’alta qualsevol alumne/a abans del dia 20 del mes anterior per dur-la a 

terme a partir del dia 1 del proper mes.  

PREINSCRIPCIONS 

Podeu dur a terme el procés de preinscripció per les activitats extraescolars d’EIXIC 2021-22 

omplint el següent formulari: 

FORMULARI PREINSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EIXIC 21-22 

Aquest formulari no compromet a cap família ni té cap cost. La seva utilitat permetrà concretar el 

nombre d’alumnes i la logística de creació de grups. Ja el teniu disponible fins el 25 d’agost. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es duran a terme a partir del 25 d’agost. Es poden dur a terme de 2 maneres 

diferents: 

1.Inscripció On-line 

Un cop formalitzada la preinscripció, us enviarem un enllaç amb un formulari on-line per introduir 
les dades de les extraescolars i dur a terme la inscripció definitiva. 

Aquest estarà disponible des del 25 d’agost  fins el 25 de setembre. 

Podreu seleccionar aquelles activitats extraescolars que desitgeu dur a terme i un cop registrat, 
aquestes, automàticament passaran a la nostra base de dades. 

2.Inscripció correu electrònic  

Aquest estarà disponible des del 25 d’agost  fins el 25 de setembre 

Podeu inscriure-us a les activitats enviant un e-mail a l’adreça asoeixic@gmail.com adjuntant: 

-El full Alta Inscripcions Extraescolars EIXIC 21-22 

-L’ autorització dels drets d’imatge (ambdós signats)  

-La fotocòpia de la targeta sanitària del CAT Salut del participant. 

-Adjuntar Autorització SEPA EIXIC signada 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeceqJAd13_bO09WpIODaAjCaVfhiav7XK78amy8OwWNSPEug/viewform?usp=sf_link
mailto:asoeixic@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1FjRw5xo1LOpFjahCB3v3AmxadEGeSN2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
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AUTORITZACIÓ SEPA EIXIC 

Adjuntem  l’autorització SEPA per domiciliar els rebuts en les activitats de l’Associació EIXIC Lleure 
i Esport. Per poder dur a terme aquest tipus d’operació, necessitem que envieu aquest document 
Autorització SEPA EIXIC a asoeixic@gmail.com. 
 
Les activitats es paguen per avançat mitjançant rebut bancari que l’Associació EIXIC us carregarà  al 
compte corrent lliurat. En cas de no ser possible, les activitats es podran pagar a través de transferència 
bancaria. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS 
Hi ha activitats extraescolars que tenen una durada de 8 mesos, des del 1 d’octubre al 31 de maig: 
teatre en anglès, guitarra i esplai xicranda. 
Altres activitats tenen una durada de 9 mesos, des de l’1 d’octubre fins el darrer dia lectiu de curs. 
Aquestes són: l’escola de bàsquet, el prebàsquet, multiesports, la robòtica i les activitats per 
famílies. 
I finalment, tenim activitats extraescolars que tenen una durada de 10 mesos; el bàsquet i l’anglès. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Les activitats tenen un nombre mínim i màxim de participants, si no s’arriba al mínim establert en 
la descripció de les fitxes de cada activitat, l’Associació EIXIC Lleure i Esport es posarà en contacte 
amb els inscrits per anular l’activitat. 

En cas de superar-se el màxim de participants, s’oferirà la possibilitat d’inscriure’s en una llista 
d’espera fins que hi hagi places disponibles o es crearà un grup nou. 

 

BAIXA EN L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

La inscripció a una activitat extraescolar té un caràcter anual i per tant, representa un compromís 
per tot el curs. Les baixes de les activitats afecten al conjunt dels extraescolars. 

En cas de donar-se una baixa, caldrà notificar-ho per escrit a l’administració d’EIXIC a través del 
document “Baixa activitats extraescolars” abans del dia 20 de mes, efectuant-se la baixa a partir 
del mes posterior.  

 
ANULACIÓ D’ACTIVITATS PUNTUALS 
Si una activitat concreta no es pot realitzar amb normalitat, ja sigui per les condicions 
meteorològiques (pluja, vent...) o per motius tècnics, es reconduirà cap a una altra activitat o 
espai. 

Els infants romandran a l’escola durant l’estona corresponent a no ser que les famílies indiquin el 
contrari. 

Qualsevol canvi permanent seria comunicat a les famílies. 

Sempre que sigui possible, en cas d’haver perdut alguna sessió, l’intentarem recuperar en un altre 
moment del curs acadèmic. 

 

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 

 
Es demana puntualitat a l’hora de la recollida dels alumnes. S’espera que els infants participin 
sempre de les activitats. En cas de no assistir-hi, caldrà notificar-ho al monitor/a corresponent. 

Els responsables de les activitats duran a terme un control de l’assistència de les activitats a final 
de mes.  

https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVL2OZjyaINXGt2fYPTAqcqoGblPcFDU/view?usp=sharing
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TALLERS D’APRENENTATGE 2021-2022 

Les inscripcions als tallers d’aprenentatge de l’Associació EIXIC Lleure i Esport seran de caràcter 

anual i per afavorir l’assoliment d’objectius i necessitats dels alumnes, necessitem que l’alumnat 

estigui inscrit des del primer dia de curs fins al darrer d’aquest. Es poden donar excepcions en la 

seva inscripció per casos relacionats amb: noves inscripcions al centre, arribada tardana de períodes 

no lectius o malalties patides per l’alumnat. 

PREINSCRIPCIONS 

Podeu dur a terme el procés de preinscripció dels tallers d’aprenentatge d’EIXIC 2021-22 omplint 

el següent formulari: 

FORMULARI PREINSCRIPCIÓ TALLERS D’APRENENTATGE EIXIC 21-22 

Aquest formulari no compromet a cap família ni té cap cost. La seva utilitat permetrà concretar el 

nombre d’alumnes i la logística de creació de grups. Ja el teniu disponible fins el 25 d’agost. 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es duran a terme a partir del 25 d’agost fins el 10 de setembre. Es poden dur a 

terme de 2 maneres diferents: 

1.Inscripció On-line 

Un cop formalitzada la preinscripció, us enviarem un enllaç amb un formulari on-line per introduir 
les dades dels tallers d’aprenentatge i dur a terme la inscripció definitiva. 

Aquest estarà disponible des del 25 d’agost  fins el 10 de setembre. 

Podreu seleccionar aquells tallers d’aprenentatge que desitgeu dur a terme i un cop registrat, 
aquestes, automàticament passaran a la nostra base de dades. 

2.Inscripció correu electrònic  

Aquest estarà disponible des del 25 d’agost  fins el 10 de setembre 

Podeu inscriure-us a les activitats enviant un e-mail a l’adreça asoeixic@gmail.com adjuntant: 

-El full Alta Inscripcions Tallers d’aprenentatge EIXIC 21-22 

-L’ autorització dels drets d’imatge (ambdós signats)  

-La fotocòpia de la targeta sanitària del CAT Salut del participant. 

-Adjuntar Autorització SEPA EIXIC signada 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIfZgvQ9uxDRCMLQ8WLQHFMQfmZp85E_XQTSKsGNSaumYXFA/viewform?usp=sf_link
mailto:asoeixic@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1c21QxUawT5z9tUlduGngkk0TRO3jep0O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
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AUTORITZACIÓ SEPA EIXIC 

Adjuntem  l’autorització SEPA per domiciliar els rebuts en les activitats de l’Associació EIXIC Lleure 
i Esport. Per poder dur a terme aquest tipus d’operació, necessitem que envieu aquest document 
Autorització SEPA EIXIC a asoeixic@gmail.com. 
 
Les activitats es paguen per avançat mitjançant rebut bancari que l’Associació EIXIC us carregarà  al 
compte corrent lliurat. En cas de no ser possible, les activitats es podran pagar a través de transferència 
bancaria. 
 
El primer mes de setembre, es procedirà a emetre la facturació dels tallers d’aprenentatge inscrits en 

la data del 15 de setembre de 2021. 

DURADA DE LES ACTIVITATS 
Els tallers d’aprenentatge tenen una durada de 10 mesos; de setembre a juny. Des del primer dia 
lectiu de curs fins al darrer. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Les activitats tenen un nombre mínim i màxim de participants, si no s’arriba al mínim establert, 
concretat i definit en 12 alumnes per grup, l’Associació EIXIC Lleure i Esport es posarà en contacte 
amb els inscrits per anular l’activitat. 

 

BAIXA EN L’ACTIVITAT DE TALLERS D’APRENENTATGE 

La inscripció a un taller d’aprenentatge té un caràcter anual i per tant, representa un compromís 
per tot el curs. Les baixes de les activitats afecten al conjunt dels tallers d’aprenentatge. 

En cas de donar-se una baixa, caldrà notificar-ho per escrit a l’administració d’EIXIC entregant el 
document “Baixa Tallers d’aprenentatge EIXIC 21-22” o enviant un e-mail adjuntant aquest 
document a asoeixic@gmail.com abans del dia 20 de mes, efectuant-se la baixa a partir del mes 
posterior.  

 
ANULACIÓ D’ACTIVITATS PUNTUALS 
Si una activitat concreta no es pot realitzar amb normalitat, ja sigui per les condicions 
meteorològiques (pluja, vent...) o per motius tècnics, es reconduirà cap a una altra activitat o 
espai. 

Els infants romandran a l’escola durant l’estona corresponent a no ser que les famílies indiquin el 
contrari. 

Qualsevol canvi permanent seria comunicat a les famílies. 

Sempre que sigui possible, en cas d’haver perdut alguna sessió, l’intentarem recuperar en un altre 
moment del curs acadèmic. 

 

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 

Es demana puntualitat a l’hora de la recollida dels alumnes. S’espera que els infants participin sempre 
de les activitats. En cas de no assistir-hi, caldrà notificar-ho al monitor/a corresponent. 

Els responsables de les activitats duran a terme un control de l’assistència de les activitats a final de 
mes.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOOgFGTmBGzQ9heDaui5OiO2sF5bDy5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBzdAo1pVipzhie7pk-1J-QeiJxMkjPa/view?usp=sharing
mailto:asoeixic@gmail.com

