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Benvolgudes famílies,

Les activitats extraescolars suposen un servei imprescindible per 
a moltes famílies alhora que esdevenen una oportunitat de 
diversió i creixement per als infants que les gaudeixen. 

Aquest catàleg reuneix el conjunt de totes les activitats 
que s’ofereixen a les escoles Miquel Martí i Pol i 
Mediterrània. Un recull que és el resultat de la col·laboració 
entre les AMPAs dels dos centres educatius, que ha fet 
possible integrar, ampliar i millorar l’oferta d’extraescolars, 
amb un ventall d’activitats variades, obertes, inclusives i 
innovadores. 

Totes les activitats són accessibles per a totes les famílies sòcies  
de la seva AMPA (independentment del centre on estan 
escolaritzats els seus infants). Les inscripcions es realitzen 
directament amb les empreses que les gestionen, de manera que 
cada extraescolar té el seu propi procés d’inscripció. Al final de 
cada activitat trobareu el nom de l’escola on es realitza i un enllaç 
a la web per fer la inscripció.

El catàleg està organitzat per tipologies per facilitar la classificació 
de les activitats. La categoria esports, cos i moviment inclou totes 
les activitats psicomotrius inclosos els esports d’equip. Arts i 
creativitat emmarca aquelles activiats que treballen la creativitat, 
les diferents formes d’expressió, el creixement personal i 
l’autoconeixement. Finalment, a les activitats acadèmiques i 
tecnològiques, trobem l’anglès i la robòtica, amb diferents 
metodologies, així com activitats de ciència i reforç escolar. No 
obstant aquesta classificació, cal destacar que totes les activitats 
treballen valors i competències transversals beneficiosos per 
als infants. 

Recordeu que és imprescindible ser família sòcia de l’AMPA del 
vostre centre per accedir a les extraescolars.

Restem a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte.

AMPA MIQUEL MARTÍ I POL
AFA MEDITERRÀNIA



arts 

i

creativitat

acadèmiques

i

robòtica

esport

salut

moviment

Ball modern 
Bàsquet 
Beisbol 
Fútbol 
Gimnàstica rítimica 
Iniciació activitat física  
Iniciació dansa  
Iniciació patinatge línia 
Ioga 
Multiesport 
Piscina Pòdium  

Art plàstiques 
Cinema 
Musica. Minimusics 
Música. Guitarra 
Música. Cant coral 
Periodisme (youtubers) 
Teatre 

English 
Petits científics 
Robòtica  
Reforç escolar 

OFERTA D’ACTIVITATS

Des d'aquest llistat podeu anar directament a la fitxa de 
l'activitat que us interessi. Només heu de fer clic a l'activitat i 
anireu a la pàgina del catàleg corresponent.

IMPORTANT
TOTA L'OFERTA RESTA CONDICIONADA A LA 

NORMATIVA VIGENT QUE ES DERIVI DE LA 
SITUACIÓ SANITÀRIA. TINGUEU PRESENT QUE 

ALGUNES ACTIVITATS PODEN VARIAR LES 
SEVES CONDICIONS D'EXECUCIÓ EN FUNCIÓ 

DE L'EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA



ESPORTS I BALL

ESPORT, SALUT I MOVIMENT

Per iniciar-se en la pràctica de l’esport i crear hàbits saludables 
afavorint l’educació integral i desenvolupant els valors a través de 
l’esport. Les activitats s’adapten als grups d’edat. 

Multiesport Babies (P3 a P5)
Treballa en el desenvolupament motriu, la coordinació, l’equilibri, el 
desplaçament i  la percepció espacial, introduint diferents esports.

Multiesport Kids 1 (de 1r a 3r) 
Treballa un ampli ventall d’activitats físiques i esports, així com el 
coneixement i l’adquisició de criteri per triar esport a través del joc i 
la participació. 

Multiesport Kids 2 (de 4t a 6è) 
Es divideix el treball en blocs de diferents esports, amb objectius i 
continguts específics. Es tracten els aspectes tècnics dels esports 
d’equip i s’inicia el treball en la competició i en els seus valors 
positius.

KIDS. Dimarts i Dijous 
BABIES. Dilluns
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 18 € (1 dia) / 31 € (2 dies) 
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/multiesport

MULTIESPORT BABIES / KIDS

Els esports suposen tot un seguit de beneficis per als infants. Són 
activitats en què aprenen a seguir regles i on es creen hàbits 
saludables. A banda, fomenten la socialització i milloren les seves 
relacions. En la part física, milloren les habilitats motores, 
afavoreixen el seu desenvolupament físic i la qualitat del son.

· FÚTBOL (1r i 2n). Dimarts i dijous
· FÚTBOL (3r a 6è). Dimecres i divendres
· LLIGA FÚTBOL. Dilluns
· BÀSQUET (2n a 6è). Dimecres i divendres
· INICACIÓ DANSA (P4 a 1r). Dilluns i dimecres
· BALL MODERN (2n a 6è). Dimarts
· INIC. PATINATGE LÍNIA. (P5 a 6è). Dijous
· INIC. ACTIVITAT FÍSICA. (P3 a 2n). Dimarts i dijous

De 16.30 a 17.30 h
Preu: 16,50 € (1 dia) / 26,50 € (2 dies)
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/esport

http://www.ampamiquelmartipol.es/esport/
http://www.afamediterrania.org/multiesport


Gestionada per l’Ajuntament a través de les AMPES. El seu objectiu 
és fomentar l'activitat aquàtica i la natació, prioritzar l'accés als grups 
d'edats compreses entre P-4 i 2n, classificats de risc (d'ofegament). 
L’activitat pretén assolir, des de la familiarització fins al domini del 
medi acuàtic en funció de les edats i els nivells.

Divendres els grups de la Mediterrània
Dimecres i dijous els grus de Martí Pol 
De 17.30 a 18.20 h
Edats: de P4 a 4t
Consulteu disponibilitat i condicions amb la vostra AMPA
afamediterrania.org/piscina
ampamiquelmartipol.es/piscina

IOGA

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

PISCINA PÒDIUM

BEISBOL / SOFTBOL 

ESPORT, SALUT I MOVIMENT

Treballa el desenvolupament físic i psicològic de l’infant, la 
concentració, la confiança en un mateix i l’autoconeixement. Fent 
servir jocs, música, històries i contes es crea un entorn agradable i 
divertit per treballar la flexibilitat, l’equilibri, els moviments, la 
relaxació, la concentració i la germanor. 

Ioga Babies (infantil). Dimarts
Ioga Kids (primària). Dilluns i dimecres
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 19 Euros (1 dia) / 33 € (2 dies)
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/ioga

El Club Rítmica La Unió ofereix una activitat molt completa, que 
fomenta  els valors de l’amistat, el companyerisme, el respecte, la 
disciplina i el treball en equip. Sempre des de la diversió i practicant 
un esport integral que treballa la coordinació, l’expressió corporal, la 
flexibilitat, el ball, la tècnica i les acrobàcies.

P4 a 1r. Dilluns 
2n a 6è. Dimecres 
De 16.30 a 17.45 h
Preu: 16 Euros 
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/ritmica

El Club de Beisbol de Viladecans ens acosta un dels esports d’equip 
més complets. El treball en equip, la concentració, la disciplina i la 
forma física es conjuguen en una activitat divertida i apassionant. 
Disponible per a cicle mitjà i superior. 

Cilce mitjà i superior. Dilluns 
De 16.30 a 18 h
Els infants s’han de recollir a les 18 h al camp de beisbol
Preu: 16 Euros
A la Mediterrània i a Martí Pol 
afamediterrania.org/beisbol

http://www.afamediterrania.org/ioga
http://www.afamediterrania.org/beisbol
http://www.afamediterrania.org/piscina
http://www.ampamiquelmartipol.es/ritmica
http://www.ampamiquelmartipol.es/piscina


ARTS I CREATIVITAT

Treballem la música de forma vivencial. A través de jocs, audicions 
i activitats adaptades a la seva edat els nens i nenes s’inicien en el 
meravellós món de la música de forma natural. amb aquest treball 
volem fomentar el gust per la música, treballar l’escolta activa i 
desenvolupar l’oïda i el sentit rítmic que els servirà tant a la seva 
vida com en els seus futurs estudis musicals.

En les sessions dedicarem una part de al llenguatge musical 
(notes, ritmes…) necessaris per entendre la música que es 
disposen a tocar i la segona part de la sessió estarà destinada a la 
pràctica de la guitarra.

MÚSICA 

Amb Imagin-Art anem un pas més enllà de les manualitats 
tradicionals i experimentem amb les diferents formes d’expressió 
artística: pintura, dibuix, escultura, scrapping, entre moltes altres. 
Una oportunitat per desenvolupae la sensibilitat artística i la 
percepció estètica, permetent als infants fer servir l’art com a mitjà 
per a comunicar idees, fets, experiències...Les activitats s’adapten als 
diferents grups d’edat (de 1r a 6è)

Per a cicle infantil, l’activitat es transforma en Petit-Art, on les arts 
plàstiques s’orienten a l’estimulació dels cinc sentits, la creativitat, la 
imaginació, el joc i el treball amb les habilitats de psicomotricitat fina 
i la relació espacial. 

IMAGIN-ART. Dimarts i Dijous 
PETIT-ART. Dilluns i dimecres 
Preu: 18 € (1 dia a la setmana) / 31 € (2 dies la setmana) 
De 16.30 a 17.30 h
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/imaginart

IMAGIN-ART i PETIT-ART (Arts plàstiques)

· Minimusics (Infantil)

· Guitarra (1r a 6è)

La veu és l’instrument del que tots i totes disposem. L’objectiu 
d’aquestes classes és iniciar-se en la música a través del cant, 
conèixer i ser conscient del nostre aparell fonador, expressar 
sentiments a través del cant i gaudir de
la música de forma grupal.

MINIMUSICS. Dilluns. Preu: 30 €
GUITARRA. Dimecres. Preu: 32 €
CANT CORAL. Dimecres. Preu: 20 €
De 16.30 a 17.30 h
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/musica

· Cant Coral (1r a 6è)

http://www.afamediterrania.org/imaginart
http://www.ampamiquelmartipol.es/musica


El cinema és una manera de treballar les arts plàsiques i escèniques 
fomentant la creativitat. L’activitat també és un reforç de l’expressió 
corporal i escrita, alhora que millora la lectura. 

Amb pràctiques divertides que giren al voltant dels diferents 
aspectes del món del cinema (professions, tecnologia, efectes 
especials...), es potencia el treball en equip i la creativitat. Es realitza 
una petita projecció (curtmetratge, espot publicitari...) cada 
trimestre per veure en família.

De 3r a 6è. Dimarts i dijous
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 18 € (1 dia a la setmana) / 31 € (2 dies la setmana) 
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/cinema

CINEMA

ARTS I CREATIVITAT

Les classes de teatre permeten als infants una implicació i una 
participació activa en el seu enton. Col·laboren en el seu 
desenvolupament integral, sent a la vegada un mètode d’expressió 
i formació per a la seva personalitat.

Aquestes classes faciliten als alumnes un instrument que 
desenvolupa les seves necessitats afectives i expressives per a una 
comunicació lliure i espontània. És un espai de trobada i creativitat 
on es genera i es potencia l’expressió del seu món interior, on jugar 
amb les seves fantasies, desitjos i somnis.

De P4 a 1r. Dimarts 
De 1r a 6è. Dilluns 
De 16.30 a 18 h
Preu: 20 € 
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/teatre

TEATRE 

El periodisme treballa l’expressió escrita i la plàstica en el marc 
tecnològic actual, fomentant l’ús de les tecnologies de la informació 
i la comunicació. El coneixement i les pràctiques amb les diferents 
formes d’expressió periodística (fotografia, dibuix, redacció, 
expressió oral...), així com de les diferents formes de fer periodisme, 
són una manera divertida de reforçar l’ús del llenguatge, la 
comunicació i el treball en equip. 

De 3r a 6è. Dilluns i dimecres 
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 18 € (1 dia a la setmana) / 31 € (2 dies la setmana) 
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/periodisme

PERIODISME (YOUTUBERS I INFLUENCERS)

http://www.afamediterrania.org/cinema
cinema
http://www.ampamiquelmartipol.es/teatre


ROBÒTICA TB KIDS (P4 a 6è)

ROBÒTICA CODELEARN (1r a 6è)

Technolab (P4 i P5) Dijous
Laboratori tecnològic per dissenyar, crear, construir, manipular i 
començar a codificar, fomentant la curiositat i la creativitat i 
potenciant la tecnomotricitat. Treball amb materials com Lego 
Duplo, Bluebot, Primo, Albert, realitat augmentada, entre d’altres.

Robòtica creativa (1r a 3r). Dimecres
Experimentació amb sensors i motors, plantejament de reptes 
bàsics de robòtica, treballem en anglès les instruccions de muntatge 
i aprenem  programació bàsica de seqüències i rutines. Treball amb 
Lego Wedo 2.0, Lego+Littlebits, Fischertechnick, plataformes de 
programació...

Amb el mètode Codelearn aprendran programació i pensament 
computacional. Gràcies a això podran crear tot tipus de coses, com 
ara videojocs, apps, robots, aparells electrònics… és la potència el 
pensament computacional, l’habilitat de resoldre problemes sense 
estar lligat a un llenguatge o model de robot concret.

Codelearn Discovery (1r i 2on) - Dilluns
Introducció a la programació i robòtica. Cada trimestre descobriran 
en grup diferents tecnologies a través de petits projectes a través de 
la nostre plataforma Online. Fase Inicial: Lego Robotics + Llenguatges 
SNAP/Scratch i LOGO (Probot)

Codelearn Method (3er a 6è) - Dijous
L'alumne s'introdueix a l'Univers Codelearn i interactua amb els seus 
personatges per tal d'aprendre a programar tot jugant. El mètode no 
acaba a la plataforma i amb els ordinadors; els/les alumnes treballen,  
aprenen i interactuen amb les últimes tecnologies: robots Lego 
Mindstorms, Arduino, Raspberry Pi, Impressores 3D, entre molts 
altres elements. Nivell A: Llenguatge Karel, Lego Mindstorms, 
Llenguatge Python, Disseny 3D, Arduino, Programació Web.

De 16.30 a 17.30 h
Preu: 45 € 
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/programacio-i-robotica

De 16.30 a 17.30 h
Preu: 35 € 
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/robotica

La robòtica forma part de les activitats d’aprenentatge STEAM, que 
treballa de forma simultània la ciència, la tecnologia, la ingenieria, 
l’art i les matemàtiques de forma divertida i amb materials 
manipulables. L’activitat s’organitza en tres nivells per grups d’edat

Robótica i programació (4t a 6è). Dijous
Entenem el funcionament dels robots, des dels mecanismes fins a la 
programació. Dissenyem, construïm i programem. Treball amb 
Fischertechnick, Lego Wedo 2.0, Lego Mindstorm, Scratch i d’altres 
plataformes de programació, segons els projectes creats.

ACADÈMIQUES I TECNOLÒGIQUES

http://www.ampamiquelmartipol.es/programacio-i-robotica/
https://afamediterrania.org/robotica


ACADÈMIQUES I TECNOLÒGIQUES

MY EXTRA ENGLISH (My School)
Comunicació exclusivament en anglès i classes orientades a la 
diversió i el joc com a elements motivadors per a l’aprenentatge 
natural. My School aconsegueix que el dia que toca Anglès sigui el 
dia que el infants venen a l’escola amb més ganes. 

Cicle infantil: Aprenentatge lúdic a través de mètodes divertits i 
jocs dinànics, sense seguiment acadèmic ni cost per material. A P3 
s’ofereix un dia a la setmana, i a P4 i P5 és molt recomanable fer 2 
dies per garantir un nivell òptim d’aprenentatge.

Primària: Mateix enfocament lúdic, però incorporant el treball per 
projectes amb seguiment acadèmic i avaluacions. Dos dies a la 
setmana

Cicle infantil. P3 dijous. P4 i P5 dimarts i  dijous
Cicle inicial. Dimarts i dijous 
Cicle mitjà i superior. Dilluns i dimecres
De 16.30 a 17.30 h
Preu cicle infantil: 20 € (1 dia) / 40 € (2 dies)
Preu primària: 40 €  (2 dies) + Material (35 €/curs)
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/english

HELEN DORON ENGLISH
L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir als nens i nenes 
amb l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’anglès serà la llengua 
vehicular en tot moment i el seu objectiu i les sessions es 
desenvoluparan en un clima lúdic i participatiu mitjançant exercicis 
didàctics. Compta amb els materials excepcionals, desenvolupats per 
experts pedagogs en l’ensenyament del l’anglès i portats a la pràctica 
per professors altament qualificats.

GRUP GRAN (9-16 alumnes)
Cicle infantil 
Preu: 23 € al mes (1 dia)  + 20 € Matrícula + 25 € Material
Durada classe 45 minuts  

Cicle inicial  
Preu: 27 € al mes (1 dia) + 20 € Matrícula + 30 € Material
Durada classe 60 minuts 

Cicles mitjà i superior 
Preu: 27 € al mes (1 dia) + 20 € Matrícula + 45 € Material         
Durada classe: 60 minuts  

GRUP REDUÏT (4-8 alumnes)
Preu: 58  € al mes (1 dia) + 30 € Matrícula + 70 € Material          
Durada classe: 60 minuts  

Consulteu quadre de grups i horaris a la web de l’activitat
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/angles

https://afamediterrania.org/english
http://www.ampamiquelmartipol.es/angles/


PETITS CIENTÍFICS
Ciència per als més petits, amb jocs i experiments molt divertits!

Dilluns
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 16,50 € 
�A Martí Pol
ampamiquelmartipol.es/esport

REFORÇ ESCOLAR
Treball dels continguts donats a classe, en coordinació amb el 
professorat, ajut amb els deures, tècniques d’estudi i preparació 
d’exàmens. 

Dies concertats
De 16.30 a 17.30 h
Preu individual: 11 €/hora - Preu grup (de 2 a 6 infants): 8 €/hora
�A la Mediterrània
afamediterrania.org/reforc

ACADÈMIQUES I TECNOLÒGIQUES

IMPORTANT: Les activitats extraescolars es poden veure afectades per 
les limitacions que estableixin les autoritats sanitàries d’acord amb 
l’evolució de la pandèmia que estem patint i que configura un escenari 
incert per al curs 2020/21.

Les activitats ofertes en aquest catàleg estàn subjectes al mínim d’inscripcions 
que determini cadascuna d’elles.

Els preus indicats són mensuals i són establerts per l’empresa que ofereix 
l’activitat. En el mateix sentit, cada empresa decideix els terminis de pagament 
(mensual, bimensual, trimestral, etc.).

El calendari final de dies que s’oferten les activitats pot variar depenent dels 
grups resultants en tancar les inscripcions.

Cada activitat té la seva pròpia inscripció, teniu un enllaç al final de cada 
activitat per accedir-hi.

Si teniu dubtes sobre alguna de les activitats adreceu-vos a l’AMPA que 
l’ofereix:

AMPA MIQUEL MARTÍ I POL:  info@ampamiquelmartipol.es
AFA MEDITERRÀNIA: afa@afamediterrania.org

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

http://www.afamediterrania.org/reforc
http://www.ampamiquelmartipol.es/esport/


HORARI ACTIVITATS (provisional)
El següent horari és provisional, el definitiu es publicarà un cop tancades les inscripcions.
L’horari de les activitats extraescolares és de 16.30 a 17.30 h, tret de les marcades amb **
En acabar l’activitat, els infants s’han de recollir al centre on es realitza l’activitat (indicat)
Consulteu les condicions de cada activitat al catàleg o la seva web 

CONSULTEU L’HORARI I EL LLOC DE RECOLLIDA DE CADA ACTIVITAT

Esports, Salut i Moviment Arts i Creativitat Acadèmiques I Tecnològiques

ACTIVITAT DL DM DC DJ DV
BALL MODERN
16:30 – 17:30 h

2n a 6è
Martí Pol

BASQUET
16:30 – 17:30 h

2n a 6è
Martí Pol

2n a 6è
Martí Pol

** BEISBOL
16.30 a 18.00 h 

3r a 6è
Camp Beisbol

FÚTBOL
16:30 – 17:30 h

LLIGA
Martí Pol

1r i 2n
Martí Pol

3r a 6è
Martí Pol

1r i 2n
Martí Pol

3r a 6è
Martí Pol

** GIM. RÍTIMICA
16.30 a 17.45 h 

P4 a 1r
Martí Pol

2n a 6è
Martí Pol

INIC. ACT. FÍSICA
16:30 – 17:30 h

P3 a 2n
Martí Pol

P3 a 2n
Martí Pol

INIC. DANSA
16:30 – 17:30 h

P4 a 1r
Martí Pol

P4 a 1r
Martí Pol

IN. PATINATGE LÍNIA
16:30 – 17:30 h

P5 a 6è
Martí Pol

IOGA
16:30 – 17:30 h

1r a 6è
Mediterrània

P3 – P5
Mediterrània

1r a 6è
Mediterrània

MULTISPORT
16:30 – 17:30 h

P3 a P5
Mediterrània

1r a 6è
Mediterrània

1r a 6è
Mediterrània

** PISCINA
17.30 a 18.20 h

P4 a 2n 
Martí Pol
PÒDIUM

Infantil grup 2
Martí Pol
PÒDIUM

P4 a 4t
Mediterrània

PÒDIUM

ART PLÀSTIQUES
16:30 – 17:30 h

P3 a P5
Petit Art

Mediterrània

1r a 6è
Imagin-Art

Mediterrània

P3 a P5
Petit Art

Mediterània

1r a 6è
Imagin-Art

Mediterrània

CINEMA
16:30 – 17:30 h

3r a 6è
Mediterrània

3r a 6è
Mediterrània

MÚSICA
16:30 – 17:30 h

Minimúsics
P3 a P5 

Martí Pol

Guitarra/ Cant coral 
/ 1r-6è 

Martí Pol

PERIODISME
16:30 – 17:30 h

3r a 6è
Mediterrània

3r a 6è
Mediterrània

** TEATRE
16.30 a 18 h

1r a 6è
Martí Pol

P4 a 1r
Martí Pol

MY EXTRA ENGLISH
16:30 – 17:30 h

3r-4t / 5è-6è
Mediterrània

P4-P5 / 1r-2n
Mediterrània

3r-4t / 5è-6è
Mediterrània

P3/P4-P5/1r-2n
Mediterrània

**HELEN DORON ENGLISH
16:30 – 17:30 h

Consultar grups
Martí Pol

Consultar grups
Martí Pol

Consultar grups
Martí Pol

Consultar grups
Martí Pol

PETITS CIENTÍFICS
16:30 – 17:30 h

P3 a P5
Martí Pol

ROBÒTICA Codelearn
16:30 – 17:30 h

1r i 2n
Martí i Pol

3r a 6è
Martí Pol

ROBÒTICA TB Kids
16:30 – 17:30 h

1r a 3r
Mediterrània

P4, P5 - 4t a 6è 
Mediterrània

REFORÇ ESCOLAR
16:30 – 17:30 h HORES CONCERTADES




