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MEMÒRIA VOCALIA EXTRAESCOLARS 2019‐2020 

 

 

La vocalia d’extraescolars ha crescut i ha consolidat durant aquest curs un gran equip molt 
compromès,  treballador  i  amb  ganes  d’aportar  projectes  i  noves  idees.  Actualment  les 
components  som:  Anna  Rivera,  Cristina  Heras,  Laura  Duran,  Mari  Rodriguez,  Vanessa 
Espinosa i Sara Domènec. 

 

Aquest  curs però,  ha estat  inevitablement marcat per  la  pandèmia que ens  va obligar  al 
confinament. Per tant hi ha hagut dues “etapes”: una fins al 13 de març de 2020,  que va 
transcórrer amb normalitat i l’altra a partir d’aquesta data  i fins a final de curs, període en 
que  vàrem    estar  confinats  a  casa.  Tot  i  que  totes  les  empreses  van  reaccionar molt  bé, 
algunes van poder adaptar  les seves classes a diferents plataformes online  i altres, per  la 
seva naturalesa, van haver d’interrompre les activitats. 

 

Com cada any l'equip d'Extraescolars va tenir la graella d'activitats a punt per presentar‐la al 
Consell Escolar del maig de 2019 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 són germans d'infants que ja estan a l'escola, també ho poden fer al juny. 

 

S’ha  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 
d'acollida per a infants en les diverses reunions tant de tutoria com d'AFA. 

 

Des de la Vocalia volem destacar que durant el confinament  hem treballat de valent per tal 
d’orientar i ajudar tant ales empreses per poder tirar endavant les seves activitats, com a les 
famílies amb els seus dubtes i neguits. 
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Respecte d' anys anterior, la vocalia ha assolit el següent: 

 

● ACOLLIDA i LUDOTEQUES: 

Consolidació  per  9è  any  de  l’empresa ALCOES  en  la  prestació  de  servei  d'acollida  i 
ludoteca. Evidentment, aquest servei va quedar suspès durant tot el confinament. 
 

● ACTIVITATS MUSICALS: 

Consolidació de les activitats musicals per 13è any consecutiu amb l'empresa Cem da 
Capo, amb un total de 51  inscrits, entre  la  iniciació musical, el taller de guitarra  i el 
taller de teclat. Cal destacar que aquest curs s'ha pogut consolidar per segon any el 
grup de teclat que no havia tirat endavant en anys anteriors. 
 
Durant el confinament, tant el taller de teclat com el de guitarra es van adaptar i es 
van  oferir  online,  amb    un  gran  èxit  de  seguiment.  Malauradament,  l’activitat 
d’iniciació musical per als més petits es va haver de suspendre. 
 

● ACTIVITATS ESPORTIVES: 

Consolidació per 13è any consecutiu de  l'empresa Associació Esportiva Eixample en 
l’àrea dels diferents esports. Cal destacar que varen començar amb 58 inscrits al 2006 
i  que  aquest  curs  ja  compten  amb un  total  de  193  infants  gaudint  de  les  diferents 
extraescolars esportives. 
 
Durant  el  confinament,  totes  les  activitats  de  l’Associació  Esportiva  Eixample  van 
quedar suspeses. 

 

● ESCACS: 

Consolidació  per  5è  any  de  l'activitat  d'escacs  durant  l'estona  de  menjador  dels 
divendres per a alumnes de P5 a 6è, amb  l'empresa Edami. L’interès per a aquesta 
activitat també creix any rere any, amb un total de 100 inscrits aquest curs. 
 
Celebrem que, per segon any consecutiu, aquesta empresa ha fet un curs d'iniciació  
als escacs per a les famílies dels seus alumnes de manera gratuïta. 
 
Durant el confinament, van seguir fent  les seves classes online  i va ser una activitat 
molt seguida. 
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● DANSA/GIMDANSA: 

Consolidació per 4t any consecutiu de l'activitat de gimdansa amb l'empresa Som‐hi 
Dansa, que també creix en número d'inscrits amb un total de 52 infants. 
 
Durant el confinament, van adaptar la seva activitat per poder fer‐la online, afegint  a 
més  a  més  de  manera  gratuïta  una  activitat  setmanal  on  convidaven  també  a  les 
famílies a ballar amb els seus infants i va ser una iniciativa amb molt d’èxit. 

 

● ROBÒTICA: 

Continuïtat per 3r any 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 el primer any, que van començar amb 52 inscrits, 
aquest curs també hi ha hagut una davallada d'inscrits respecte del curs passat que ha 
passat de 37 a 28 infants. També hem tornat a tenir canvi de professorat durant el curs, 
la qual cosa no ha afavorit gens l’activitat. 
 
A principis de març, i després de parlar‐ho tant a la Vocalia com a Junta, es decideix no 
renovar el contracte per al curs següent i se li comunica a la empresa dins del termini 
acordat en la clàusula 11 del contracte. 
 
Durant el confinament, tot i que posaven a disposició continguts a la web i facilitaven 
les claus per accedir‐hi, l’activitat programada va quedar suspesa. 

 

● ANGLÈS: 

Celebrem  que  després  d’haver‐nos  quedat  sense  l’activitat  d’anglès  el  curs  passat, 
enguany l’hem pogut tornar a oferir a càrrec d’una nova empresa que s’incorpora per 
primer any amb nosaltres. L'acadèmia Idiomes Tarradellas ha ofert l’activitat a tots els 
alumnes de l’escola i, basant‐se en la iniciació a la lectoescriptura, ha fet classes de 45 
min per als més petits, de P3 a 1r, i de 75 min per als més grans, de 2n a 6è. 
  
Considerem que ha tingut una molt bona rebuda amb un total de 60 inscrits i que el 
feed‐back amb les famílies ha estat molt positiu. 
 
Durant el confinament han seguit fent les classes online i han tingut gran acceptació  i 
seguiment per part dels inscrits. 
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● ACTIVITATS PER A ADULTS: 

Continuïtat i consolidació de l'activitat de Ioga a càrrec de Jaume Royo i la CORAL de 
pares i mares gestionada per Cem da Capo, així com les activitats autogestionades de 
Bàsquet, Instruments musicals i Batucada. 
 

● COLÒNIES: 

Consolidació per  9è  any  consecutiu de  l'organització de  les Colònies per Associació 
Esportiva Eixample. 
 
Tot i que ja teníem reservades i organitzades tant la data com la ubicació, a la casa de 
colònies “Dom Bosco” a Castellnou del Bages, i tot i que vàrem treballar i mantenir les 
esperances de poder  fer‐les  fins  el  final, malauradament  aquest  curs  a  causa de  la 
pandèmia es van haver de suspendre. 
 
Atès que l’AFA ja havia dipositat una bestreta, es va treballar coordinadament amb el 
responsable de l’Associació Esportiva Eixample i la casa de Colònies per tal de buscar 
una solució i finalment es va acordar que el dipòsit quedava com a reserva per a les 
colònies del curs següent, comprometent‐nos d’aquesta manera tant amb AEE, com 
amb “Dom Bosco”. 

 

● XERRADES‐ “ESCOLA de PARES/MARES” 

Aquest curs hem fet fer una crida a les famílies de l’Escola per demanar voluntaris per 
poder coordinar les xerrades. Van sortir dues mares i es va dedicar el primer trimestre 
a  fer  el  traspàs  i  renovar  l‘oferta. Malauradament,  aquestes  dues  persones  deixen 
l’equip  per  no  poder  fer‐se’n  càrrec,  i  tot  i  que  ens  hem  tornat  a    quedar  sense 
coordinadors  de  l’Escola  de  Famílies  per  part  de  l’AFA,  continuem  implicats  en  la 
recerca de xerrades que siguin d’interès per a les famílies. 
 

          Aquest any s'han programat les següents: 

◦ 10/10/19  ‐  Xerrada/Taller  de  “LES  NOVES  MASCULINITATS”,  a  càrrec  d’Hèlia 
Dones. 

◦ 20/02/20 ‐ Taller pràctic de “PRIMERS AUXILIS” a càrrec de Silvia Bermejo i Ana 
Curcoy. 

◦ 19/03/20  ‐  ANUL∙LADA  per  confinament‐  “MENYS  COTXES,  MÉS  SALUT” 
impartida per Olga Margalef. 

◦ 04/06/20  ‐    En  la modalitat  online,  ja  durant  el  confinament,    Xerrada/Taller  
“EINES PER AJUDAR ELS NENS I LES NENES A GESTIONAR LES EMOCIONS” per la 
Coach emocional Mar Milàn Seda. Aquesta va tenir un cost de 150€ + IVA. 
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OBJECTIUS 2020‐2021 

 

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 telemàticament. 

3. Oferir alguna activitat nova (Ioga, Educació Emocional..)  i cercar alguna alternativa 

per a l’Activitat de Robòtica. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

En general la visió de la vocalia es que tot i la situació de confinament que hem viscut, s'ha 

fet molta feina, amb bons resultats i ens agradaria destacar que durant el curs 19‐20,han fet 

extraescolars 466 alumnes a la setmana. 

 


