
  



INFORMACIÓ GENERAL EXTRAESCOLARS 
ESCOLA BUFALÀ CURS 2021-22 

 
 
Totes les activitats tenen el vistiplau de l’AMPA i l’aprovació del Consell Escolar. 
 
ON TROBEM LA INFORMACIÓ? 
Tota la documentació per a informar-vos de les activitats extraescolars pel curs 2021-22 la podreu 
trobar a www.ambitescola.cat a l’apartat EXTRAESCOLARS 2021-22, escola BUFALÀ. 
 

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES 
Per qualsevol dubte o pregunta podeu: 
 Trucar al 671 248 362 (de dilluns a divendres de 9 a 17h), sinó hi ha servei telefònic podeu 

enviar un WhatsApp. 
 Enviar un correu a: administració@ambitescola.cat 
 

COM ENS INSCRIUREM?   

NOVETAT CURS 2021-22: Els alumnes que ja estiguin fent 
activitats extraescolars durant el curs 20-21 AUTOMATICAMENT* quedaran 
inscrits pel curs 21-22. En cas que no vulguin continuar , teniu que enviar un 
correu electrònic a  administracio@ambitescola.cat i notificar la baixa abans de 
finalitzar el curs 20-21. (*) En la activitat de piscina la inscripció no és 
automàtica s’ha de fer com cada any. 

 Per a formalitzar el procés de les noves inscripcions podeu fer-ho amb el FORMULARI ON-
LINE que trobareu a www.ambitescola.cat, a l’apartat INFOPARES. 

 També es podrà fer entregant el full d’inscripció a la Isabel (Coordinadora d’extraescolars) a 
la biblioteca de 9 a 9.30h 

 

DATES D’INSCRIPCIONS: 
 Per tal de coordinar que l’inici de les activitats es pugui dur a terme en les dates previstes, 

és important que realitzeu la inscripció abans del 20 d’agost de 2021.   
 Totes les inscripcions que s’hagin entregat abans de finalitzar aquest curs (30 de juny de 

2021) tindran un descompte de 5€ a la quota de setembre de 2021. 
 

NOUS USUARIS 
 
1. Per formalitzar el procés d’inscripció ho podeu fer amb el formulari on-line que trobareu a 
l’apartat INFOPARES (part inferior esquerra) de la web www.ambitescola.cat 
2. Com a nous usuaris de l’INFOPARES haureu d’accedir-hi (sense introduir cap e-mail ni cap 
paraula de pas) clicant sobre la tecla verda ENTRAR. 
3. A la següent pantalla haureu de clicar sobre la icona NOVES INSCRIPCIONS D’ACTIVITATS (no 
detectarà cap alumne) i heu de clicar CONTINUAR. 



4. Escolliu ESCOLA BUFALÀ i a partir d’aquest moment ja podeu començar a introduir les vostres 
dades. Quan finalitzeu el procés i haguem validat les vostres dades, us arribarà un correu 
notificant-vos que la inscripció ha estat realitzada.  
 

INICI I HORARIS  DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

DATES D’INICI DE LES ACTIVITATS: 
 L’1 de setembre de 2021 l’activitat “Futbol competició” començarà  a les pistes de l’escola 

BUFALÀ. 
 La resta d’activitats extraescolars començaran el primer dia  d’inici del curs. 

 
DATES GENERALS: 

 Totes les activitats extraescolars s’allargaran fins l’últim dia del curs 2021-22. 
 Les activitats extraescolars faran les festes de lliure disposició de l’escola on es realitza 

l’activitat 
 
CANVI D’ACTIVITATS 

 Els canvis d’activitats només es podran realitzar en finalitzar el trimestre. 
 
QUORUM: 

 Per iniciar totes les activitats caldrà un nombre mínim de 8 inscrits. 
 Per al correcte funcionament de les activitats s’adequarà el nombre màxim d’inscrits 

(segons activitat) 
 Les activitats amb places limitades, es respectarà l’ordre d’INSCRIPCIÓ CONFIRMADA i 

s’obrirà llista d’espera si es supera. 
 
HORARIS: 

 Les activitats de tarda tenen una durada d’una hora i quinze minuts, però el preu de totes 
les activitats inclou un quart d’hora de monitoratge fins l’inici de l’activitat. 

 MONITORATGES: Les extraescolars són de 16:30 a 18h i el monitoratge es de 16:30 a 17h 
(durant el qual les nenes i els nens berenaran i es prepararan fins l’inici de l’activitat a les 
17h) 

 Durant la JORNADA INTENSIVA d’horari escolar el monitoratge s’amplia des de la sortida 
del menjador (15:30h) fins l’inici de les activitats extraescolars (17h) sense cost afegits els 
dies que l’infant té extraescolars.  

 
 
QUOTES: 

 La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs, per tant, el 1r 
pagament de les quotes extraescolars es realitzarà de l’1 al 5 de setembre. 

 En cas d’activitats esporàdiques el pagament s’efectuarà en metàl·lic allà mateix 
 
 
 
 



MOSTRA/FESTIVALS: 
 Al final de curs es lliurarà a tots els nens i nenes un informe de l’activitat 
 En finalitzar el curs s’organitza la FESTA DE LES EXTRAESCOLARS en la que tots els familiars 

hi són convidats a gaudir dels aprenentatges que han fet tots els nens i nenes (normalment 
és un diumenge de la primera quinzena de juny) 

 Algunes activitats tenen festivals, concursos i/o mostres durant el curs.  

 
COM DONAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT? 
Per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu electrònic a 
administració@ambitescola.cat, abans de finalitzar el mes en curs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des d’Àmbit Escola volem fer saber a les famílies que en tot moment seguirem 
les normes i indicacions que determini el Departament de Salut i el 
Departament d’Ensenyament per garantir la seguretat dels nostres infants. 
  



 

 
 
 
Es tracta d’un espai pensat per a la conciliació familiar. Malgrat que sigui breu, som conscients de 
la seva importància i és per això que lluny de la visió tradicional de guarderia, treballem a diari per 
dotar de qualitat aquesta activitat. Realitzem jocs i tallers i potenciem la interacció social entre els 
alumnes. 
Edats: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. 
Horari : 7:45 a 9h 
Dies / Preus: 
 

1 dia a la setmana 12,50 € 
2 dies a la setmana 23€ 
3 dies a la setmana 26,50€ 
4 dies a la setmana 29€ 
5 dies a la setmana 29€ 
Esporàdics 3€ 

 

Canguratge curt 
 

És un espai pensat pels pares que necessiten un cangur de 30 minuts, que els permeti poder 
recollir els nens i les nenes a les 17h. 
En aquesta activitat els nens i les nenes podran berenar i estaran una estona jugant a la ludoteca 
del joc conduït, fins que els vingueu a recollir com a màxim a les 17h. 
Edats: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. 
Horari: 16:30 a 17h 
Dies/Preus:  
 

1 dia a la setmana 10€ 
2 dies a la setmana 13€ 
3 dies a la setmana 15€ 
4 dies a la setmana 17€ 
5 dies a la setmana 19€ 
Esporàdics 2€ 

 
  

ACOLLIDA MATINAL 



 
 
 
Escola de Futbol 
Pretenem amb aquesta activitat que les nenes i nens s’iniciïn en l’aprenentatge del Futbol que a 
l’escola podran seguir practicant en la modalitat de competició. Durant el curs participaran en 
partits amistosos. No cal comprar els uniformes, els cedim nosaltres. 
Edats: P4 i  P5 
Preu: 28,90€ 
Dies: DIMARTS I DIJOUS de 16.30 a 18h 
Lloc: Escola BUFALÀ 
 
Futbol de competició  
S’organitzaran els següents equips de competició: 
Pre-benjamí competició 1r: DILLUNS i DIMECRES de 16:30 a 18 h 
Pre-benjamí competició 2n: DILLUNS I DIMECRES de 16:30 a 18 h 
Benjamí competició 3r: DILLUNS I DIMECRES de 16:30 a 18h 
Benjamí competició 4t: DILLUNS I DIMECRES de 16:30 a 18h 
Els equips de 1r, 2n, 3r i 4t participaran a les competicions del consell comarcal.  
Aleví competició 5è: DIMARTS I DIJOUS de 16:30 a 18h 
Aleví competició 6è: DIMARTS I DIJOUS de 16:30 a 18h 
Els equips de 5è i 6è participaran a la competició de la Federació catalana de Futbol. 
Preu: 37,50€ + 16€ corresponent a la fitxa i l’assegurança (pagament únic en el primer rebut) 
 
És imprescindible portar roba adequada (xandall i bambes). 
 
Patinatge  
 

El patinatge artístic és un esport molt complert, ja que en les execucions de les diferents figures, 
salts i piruetes s’han de treballar i dominar totes les parts del nostre cos, i aconseguir el punt 
òptim entre harmonia, estètica i equilibri. Un cop aconseguit això , cal integrar-ho en una 
coreografia musical.  
L’objectiu del grup d’iniciació és prendre contacte amb el terra i perdre així la por a la caiguda. 
Faran figures i coreografies senzilles. 
Els grups superiors ja han adquirit un bon domini del seu cos a sobre dels 
patins, poden executar diverses figures artístiques i començar a incloure 
salts i cabrioles rotant sobre si mateixos aconseguint coreografies 
harmòniques i elegants. 
 
Edats: P5 a 6è  
Dies: DIMARTS I DIJOUS de 16:30 a 18h 
Preu: 27,90€ 
Lloc: Escola Bufalà 
 
 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES  



Karate Kyokushinkai  
 
El Karate és una de les disciplines que més pot contribuir al procés formatiu de les nenes i els nens, 
ja que desenvolupa tan el seu estat físic com emocional, i millora considerablement el seu 
rendiment en tots els àmbits. 
Per començar l’activitat no serà imprescindible l’adquisició del vestit de karate, però si  que és molt 
recomanable la seva adquisició un cop el nen o la nena estigui convençut de la realització de 
l’activitat. 
 
Edats: 1r a 6è  
Dies: DILLUNS I DIMECRES de 16:30  a 18h 
Preu:  29,40€ 

 
 
 
 
  



 
 
Joc conduït 
 

L’activitat consta de dues parts: una primera lúdica, cada dia muntarem una LUDOTECA/JOC 
CONDUÏT i a l’espai central de l’escola i una segona part específica que variarà segons el dia: 
Dilluns: Racó del conte. Explicarem un conte amb alguna reflexió, i aprofitarem per xerrar una 
mica. 
Dimarts: Esport. Farem jocs de molts tipus, tots tindran una vessant esportiva important i ens 
serviran per a treballar l’orientació espacial, la psicomotricitat, i per començar a conèixer els 
esports més habituals. 
Dimecres: Arts Plàstiques- Experimentaran amb diferents materials, com ara: plastilina, ceres, 
pintura de dits, temperes, fang, etc. És imprescindible una bata, que guardarem nosaltres i serà 
retornada, per poder rentar-la, al final de cada trimestre. 
Dijous: Ioga. Farem activitats a partir del treball amb el cos i la respiració i la relaxació. 
Divendres: Música. A través de la musica, i sempre a partir del joc, treballarem les capacitats 
bàsiques com són la concentració i la percepció auditiva, la memòria rítmica, melòdica, la projecció 
de la veu i la posició corporal. 
La dinàmica de l’activitat és la següent: 

 De 16:30 a 16:45h BERENAR 
 De 16:45 a 17:30h ESPAI de JOC CONDUÏT a la LUDOTECA 
 De 17:30 a 18h Activitat especifica de cada dia 

Edats: P3,P4 i P5 
Dies /Preus:  

 
 
 
 
 
 

  
Lloc: Escola BUFALÀ 
 

 
  

1 dia a la setmana 18€ 
2 dies a la setmana 24,50 € 
3 dies a la setmana 32,45 € 
4 dies a la setmana 38,45 € 
5 dies a la setmana 43,45 € 
Esporàdics  4€ 

ACTIVITATS EDUCATIVES 



Robòtica  
Els nens i nenes descobriran una eina nova i sorprenent amb la qual treballaran, de forma 
divertida, habilitats i competències de l’àmbit tecnològic però també de l’àmbit lingüístic i 
personal. 
La robòtica, a través del material Lego, permet als alumnes arribar a construir i programar robots 
amb diversos moviments i funcions mentre es diverteixen i adquireixen nous coneixements 
tecnològics. Aquest procés, a més, els farà treballar tot d’habilitats personals i competències 
essencials com la capacitat de reflexió i decisió, la iniciativa, el treball en equip, la creativitat, 
l’expressió i la comunicació.  
El material Lego permet treballar a diferents nivells adaptats a les edats i coneixements dels 
alumnes. A Robòtica 1 els alumnes s’inicien en l’ús del motor i sensors a partir de models i 
dissenys propis i aprenen a programar els moviments amb l’ordinador. A Robòtica 2, fan un pas 
més en la programació i combinen mecanismes per elaborar models més avançats. A Robòtica 3 
el nivell puja i elaboren models complexos amb el material Lego Mindstorms, que permet una 
infinitat de construccions. Aquest curs incorporem Robòtica 4 per als alumnes que ja tenen una 
trajectòria amb nosaltres i volen ampliar encara més els seus coneixements.  
 
Edats: P5  a 6è  DIMARTS de 16.30 a 18h 
Preu: 41,00 € 
Lloc: Escola Bufalà 

 
 
 
 
 
Zumba 
La zumba és una modalitat esportiva creada el 1994 pel ballarí Beto Pérez. La zumba consisteix en 
una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. 
Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt fàcil seguir-la 
i no cal una preparació física en concret. La zumba permet tonificar, elevar les pulsacions, 
cremar calories i passar una estona divertida.  
Dies: DIMARTS I DIJOUS de 20 a 21h 
Preu : 22€  
Lloc: Escola Bufalà 
 
ÉS IMPRESCINDIBLE PER REALITZAR QUALSEVOL ACTIVITAT DE TIPUS FÍSIC (DANSA, 
ACTIVITATS ESPORTIVES...) PORTAR ROBA I CALÇAT ADEQUAT I CÒMODE (NO TEXANS NI 
FALDILLES).  
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS PER A PARES I MARES 



 
  



 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
Totes les gestions sobre les extraescolars les pots tramitar desde casa teva a través 
de l’aplicatiu INFOPARES. 
 
 
 

 

DESCUBREIX-HO A  
www.ambitescola.cat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Via Augusta, 43 local 1. Telèfon 671 248 362 - administracio@ambitescola.cat 

 


