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MEMÒRIA VOCALIA EXTRAESCOLARS 2018‐2019

A l'equip d'Extraescolars es va treballar per tal de tenir els llistats d'activitats a punt per
presentar‐los al Consell Escolar del Maig de 2018 i d'aquesta manera poder lliurar aquesta
informació a les famílies amb prou temps perquè s'organitzessin i decidissin a quines
activitats volien inscriure els seus infants. Aquest curs hem tornat a fer la reunió i les
preinscripcions de les extraescolars al juny, exceptuant els nous alumnes de P3 que ho han
de fer al setembre, tot i que si son germans d'infants que ja estan a l'escola, també ho
poden fer al juny.
S’han organitzat, coordinat i fet seguiment de les activitats extraescolars ofertades per a
infants i per a adults (veure annex, publicació graella activitats), així com els casals d’estiu,
les colònies de cap de setmana, xerrades per pares‐mares, ludoteques de matí i tarda i
servei acollida per infants en les diverses reunions tant de tutoria con d'AFA.
Respecte d' anys anterior, la vocalia ha assolit el següent :


COLÒNIES:
Consolidació per 8è any consecutiu de l'organització de les Colònies per Associació
Esportiva Eixample.
Aquest curs 18‐19,han sigut a “Dom Bosco” a Castellnou del Bages durant el primer
cap de setmana de Maig, amb sortida el divendres 3,a la tarda i tornada el diumenge
5 també a la tarda.
Hem tingut un gran èxit d'inscrits, que segueix creixent any rere any, amb un total de
185 infants i que desglossat per cursos son: P3:11, P4:16, P5:23, 1er:30, 2n:19,
3er:21, 4t:26 i 5è:32 i 6è:7.
Aquest curs el preu ha sigut de 150€/infant però ja que s'hi havien apuntat alguns
alumnes que no eren socis de l'AFA, es va decidir en Assemblea, que aquets tindrien
un suplement de 20€.
Valorem molt positivament les Colònies pel nombre d'infants que les gaudeixen ja
que considerem que fomenten la cohesió entre tots els alumnes de l'escola.
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ACOLLIDA i LUDOTEQUES:
Consolidació per 8è any de la empresa ALCOES en la prestació de servei de d'acollida
i ludoteca.



ACTIVITATS MUSICALS:
Consolidació de les activitats musicals per 12è any consecutiu amb l'empresa Cem da
Capo, amb un total de 46 inscrits. Cal destacar que en aquest curs s'ha pogut fer el
grup de Teclat que no havia sortit endavant en anys anteriors.



ACTIVITATS ESPORTIVES:
Consolidació per 12è any consecutiu de l'empresa Associació Esportiva Eixample en
l’àrea dels diferents Esports. Destacar que començaren amb 58 inscrits al 2006 i
actualment ja compten amb un total de 207 infants gaudint de les diferents
extraescolars esportives.



ESCACS:
Consolidació per 4è any de l'activitat d'escacs durant l'estona de menjador dels
divendres per a alumnes de P5 a 6è, amb l'empresa Edami.
Aquesta activitat també creix en interès any rere any, amb un total d'inscrits de 88
inscrits.
Celebrar que aquesta empresa ha fet de manera gratuïta un curs d'iniciació als
escacs per a les famílies dels seus alumnes.



DANSA/GIMDANSA:
Consolidació per 3r any consecutiu de l'Activitat de gimdansa amb l'empresa Som‐hi
Dansa, que també creix en numero d'inscrits amb un total de 44 infants.



ROBÒTICA:
Continuïtat de l'activitat de robòtica per a nens de primària, amb l'empresa
Edukative, i amb la que han seguit adaptant el temari per tal de no solapar‐se amb el
de l'escola.
Tot i que va tenir una bona acceptació, aquest curs hi ha hagut una baixada en el
numero d'inscrits respecte del curs passat que ha passat de 52 a 37 infants. També
hem tornat a tenir canvi de professorat durant el curs.
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ANGLÈS:
Aquest any no hem pogut oferir l'activitat d'Anglès ja que 2 dies abans d'iniciar‐se el
curs, l'empresa ens va exposar que tenia poques inscripcions i que per tant disposava
de pocs recursos per desenvolupar l'activitat, amb la qual cosa ens explicava que no
podia assegurar el nombre de professors ni la capacitat de reacció per substituir el
mestre en cas d’incidència.
Davant d'aquesta falta de compromís, i ja la qualitat del servei que oferien havia anat
baixant curs rere curs, es va decidir en Junta, prescindir‐ne, i rescindir el contracte.
Aquest curs 18‐19 doncs, no hem disposat d'aquesta activitat, però la Vocalia ha estat
treballant de valent per poder tornar a oferir‐la el curs que ve.



ACTIVITATS PER ADULTS:
Continuïtat i consolidació de l'activitat de IOGA a càrrec de Jaume Royo, així com les
activitats autogestionades de BASQUET , INSTRUMENTS MUSICALS i BATUCADA i la
CORAL de pares i mares gestionada per Cem da Capo.



XERRADES‐ “ESCOLA de PARES/MARES”
Continuem implicats en la recerca de xerrades que siguin d’interès per a les famílies.
Aquest any s'han realitzat les següents:
◦ 29/11/18 ‐ Taller pràctic sobre “Oci lliure de sexisme” per Hèlia Dones.
◦ 13/12/18 ‐ “Vet aquí un àpat” impartida per un grup de nutricionistes d'aquest
projecte promogut per la Generalitat de Catalunya..
◦ 04/02/19 ‐ “Com parlar de sexe amb els teus fills” per la psicòloga, sexòloga i
terapeuta de parella María Martínez Murillo. Aquesta va tenir un cost de 100€.
◦ 11/04/19 ‐ “Potenciem les seves capacitats” per Centre SOM.

OBJECTIUS 2019 ‐ 2020
1. Mantenir i vetllar per la qualitat del servei de totes les activitats i projectes assolits,
que són molts.
2. Millorar el procés d'inscripcions. Intentar que de cara al curs que ve es puguin fer
totes per internet.
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3. Poder oferir de nou l'activitat d'Anglès amb una nova empresa.
4. Oferir alguna nova activitat.

CONCLUSIONS
En general la visió de la vocalia es que s'ha fet molta feina, amb bons resultats i ens
agradaria destacar que durant el curs 18‐19,han fet extraescolars 422 alumnes a la
setmana.
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