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PROPOSTA D’ACTIVITATS
EXTRAESCOLAR PER AL
CURS 2021-2022
Benvolgudes famílies,
Des de l’AFA de l’Escola i C.E GADEX, us volem avançar a través
d’aquest document la NOVA PROPOSTA referent a les activitats
extraescolars, que els vostres fills i filles podran dur a terme durant el
proper curs escolar.

Les activitats extraescolars començaran el dia 13 de setembre de
2021 i finalitzaran el 31 de maig de 2022.

Trieu, participeu, i.. passeu-vos-ho bé!
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ACTIVITATS INFANTILS
GIMNÀSTICA RÍTMICA (P4- 6è)
És una activitat coreogràfica i mixta. Depenent del nombre d'inscripcions i edat dels
participants es faran grups. Es celebren diverses trobades o exhibicions al llarg del curs.
Els grups podran ser flexibles durant el curs.

FUTBOL SALA- (P4 - 6è)
Esport col·lectiu de cooperació-oposició que es juga principalment amb els peus. Tots
els participants, a partir de cicle inicial (1r) tindran la possibilitat de participar en les
competicions i trobades de futbol sala organitzades pel Consell Esportiu.

BÀSQUET- (3r - 6è)
Esport col·lectiu de cooperació-oposició que es juga principalment amb les mans. Tots
els participants tindran la possibilitat de participar en les competicions i trobades de
bàsquet organitzades pel Consell Esportiu.

INICIACIÓ A L’ESPORT (P4 - 2on)
Activitat dirigida a tots/es els infants que vulguin iniciar-se en els esports individuals i
d'equip. S'aniran alternant entre esports individuals (atletisme gimnàstica esportiva,
tenis...) amb esports col·lectius (futbol, bàsquet, handbol, hoquei...) amb exercicis i jocs
esportius adaptats a les edats dels infants. Es tracta de potenciar una escola esportiva
de manera que, quan l'infant passi al cicle mitjà d'educació primària, a partir de 3r, pugui
escollir qualsevol d'aquests esports i incorporar-se amb unes habilitats motrius ja
desenvolupades..

TAEKWONDO (P4 - 6è)
Art marcial d'autocontrol i defensa personal on es treballa la psicomotricitat de tot el cos.
Es podrà participar a trobades amb altres escoles de Sabadell o del Vallès o si els pares
estan interessats, a les competicions del CEEB (Barcelona).
Els professors de l'activitat estan qualificats per fer els exàmens de pas de grau de cinturons.

PATINATGE EN LÍNIA – HOQUEI LÍNIA (P4 - 6è)
Activitat d'aprenentatge de les tècniques bàsiques de patinatge i l'hoquei línia a través
d'exercicis i joc global. Durant els tres primers mesos de l'activitat a l'alumne que no
tingui patins i proteccions se'ls facilitarà. Es podrà participar, sense cap cost addicional
a l'activitat, a la Lliga escolar d'hoquei Línia de Sabadell

DANCE SESSIONS – (1r - 6è)
És una activitat coreogràfica i mixta on els infants aprendran un bon grapat d'estils
coreogràfics diferents basats en la cultura del Hip Hop. Depenent del nombre
d'inscripcions i edat dels participants es faran diferents grups. Es celebren diverses
trobades o exhibicions al llarg del curs.
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EXPRESSIÓ

CORPORAL

i

DANCES

(P3

-

P5)

Aquesta activitat és una forma divertida de fomentar la imaginació i la creativitat.
Utilitzarem jocs espontanis i dirigits sobre imitacions de sentiments, marxes, equilibris,
reconeixement de les parts del cos, activitats de relaxació, activitats de reconeixement
d'objectes, imitació de diferents formes de parlar, descriure objectes, contar relats,
inventar històries; balls, cançons. Utilitzarem aquestes eines per aconseguir realitzar
una petita representació a final de curs.

TEATRE (1er -6è)
L’activitat de teatre permet desenvolupar la creativitat per mitjà del contacte amb l’art, la
llibertat, l’espontaneïtat, la capacitat d’improvisació, la seguretat en un mateix,
l’autonomia i el desenvolupament de les capacitats artístiques. A més, permet a l’Infant
un espai per a l’expressió a través de diferents llenguatges i mitjans, afavorint l’expressió
plàstica, corporal i musical.

PLAY ENGLISH (P4 - 2n)
L'activitat de Play English és la nostra manera d'entendre l'aprenentatge de l'anglès
d'una forma lúdica, activa i divertida. Es treballaran diferents conceptes d'aquest idioma
amb jocs, balls, cançons i activitats esportives que faran que l'infant aprengui alhora que
es diverteix.

TALLER DE JOCS (P3)
A l’activitat de Taller de Jocs els infants treballaran i milloraran la seva psicomotricitat
de manera ludica fent jocs i activitats d’allò més divertides.

PING PONG (3r – 6è)
Esport individual o col·lectiu que tracta de colpejar la pilota amb una raqueta per fer-la
passar per damunt de la xarxa, fent que boti al camp contrari, i de manera que
l'adversari no pugui tornar-la.

DIBUIX I PINTURA (P4 – 6è)
A l’activitat de Dibuix i Pintura els infants podran experimentar amb els colors i
desenvolupar la seva creativitat; i progressivament, millorar el detall, la perspectiva,
l’ombrejat, etc… fins a crear les seves pròpies obres d’art.

VOLEIBOL (3r-6è)
El voleibol és un esport d'equip que consisteix en fer passar la pilota al camp contrari
per damunt d'una xarxa col·locada transversalment al mig de la pista, principalment
mitjançant les mans. Tots els participants tindran la possibilitat de participar en les
competicions i trobades de bàsquet organitzades pel Consell Esportiu.
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HORARIS ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2021-2022
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

16,30 – 18,00

PATINATGE
EN LÍNIA
P4 – 6è

ESCOLA
FUTBOL
P4 – P5

FUTBOL SALA
3r – 4t

ESCOLA
FUTBOL
P4 – P5

FUTBOL SALA
3r – 4t

16:30 – 18:00

HOCKEY LÍNIA
P4 – 6è

FUTBOL SALA
1r – 2n

FUTBOL SALA
5è – 6è

FUTBOL SALA
1r – 2n

FUTBOL SALA
5è – 6è

16:30 – 18:00

TEATRE
1r-6è

VOLEIBOL
3r – 6è

DANCE
SESSIONS
1r – 6è

VOLEIBOL
3r – 6è

DANCE
SESSIONS
1r – 6è

16:30 – 18:00

TALLER
DE JOCS
P3

BÀSQUET
3r-6è

PLAY ENGLISH
P4 – P5

BÀSQUET
3r-6è

EXPRESSIO
CORPORAL
I DANCES
P3 – P5

16,30 – 18,00

TAEKWONDO
P4 – 6è

PING PONG
3r – 6è

DIBUIX
I PINTURA
P4 – 6è

INICIACIÓ
ESPORT
P4 – 2n

16,30 – 18,00

GIMNÀSTICA
RÍTMICA
P4- 6è

PLAY ENGLISH
1r – 2n

Preus de les activitats:
•

20,00 €/mes activitats 1,5 h/setmana

•

20,50 €/mes patinatge en línia

•

24,50 €/mes activitats 3 h/setmana

Les famílies que no estiguin al corrent de pagament de les quotes de l´AFA, de
les extraescolars del curs 2020-2021 NO PODRAN PARTICIPAR.
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PREUS E INSCRIPCIONS
A LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022
Les inscripcions es podran realitzar entre 21 de juny i el 9 de juliol mitjançant un enllaç web que
us redirigirà al formulari d'inscripció, i que teniu a la portada d´aquest dossier informatiu.
La inscripció romandrà oberta durant tot el curs, però només podran començar les extraescolars
el 13 de setembre els infants que realitzin la inscripció abans del 30 d´agost.
El dia 30 de juny es confirmaran les activitats amb el numero mínim d'inscrits per a
començar el dia 13 de setembre i s'obrirà un segon termini d'inscripcions per a les quals
no s'ha arribat al mínim. El 4 de setembre es confirmaran totes les activitats que comencen
a 13 de setembre
La

resta

d'activitats

quedaran

pendents

per

a

començar

el

dia

1

d'octubre.

Fora d'aquestes dates, només s'acceptaran inscripcions si hi ha plaça a l'activitat sol·licitada, i
hauran
d'esperar-se
a
rebre
el
vistiplau
del
club
per
començar.
Tota inscripció realitzada un cop iniciades les competicions del Consell Esportiu, no podrà fer-se
efectiva (jugar) fins al segon cap de setmana posterior a la inscripció i el pagament de la fitxa.
Les activitats de competició a les Lligues de Consell Esportiu tindran una despesa extra
(No és obligatoria la participació).

UN COP COMENÇAT EL CURS, SI ALGUN PARTICIPANT VOL INCORPORAR-SE A ALGUNA
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR, HAURÀ D'ESPERAR CONFIRMACIÓ PER PART DE C.E
GADEX. EN CAP CAS ES PODRÀ COMENÇAR A FER UNA ACTIVITAT SENSE
CONFIRMACIÓ.

A CAUSA DEL MARC PANDÈMIC EN EL QUAL ENS TROBEM ( encara que sembla que a poc
a poc ja estem sortint). LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COMPLIRAN EN TOT MOMENT
AMB LA NORMATIVA VIGENT QUE DICTI EL PROCICAT.

