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● Aquest catàleg reuneix el conjunt de totes les activitats que s’ofereixen a les escoles Miquel Martí i 
Pol i Mediterrània. 

● 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.

● Totes les activitats s’adapten a la normativa vigent en matèria de seguretat i compleixen amb els 
protocols establerts per les autoritats sanitàries. 

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

AMPA MIQUEL MARTÍ I POL AFA MEDITERRÀNIA



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

AVÍS IMPORTANT

● Les inscripcions s’obriran al juliol. Us farem arribar els enllaços amb els 
formularis perquè pugueu formalitzar l’alta. 

● BERENARS: La majoria de les activitats comencen a les 16.30 h i acaben a 
les 17.30 h. Us recomanem que els infants portin berenars saludables i 
ràpids per aprofitar al màxim el temps l’activitat. 
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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.

ESPORTS I BALL

· FÚTBOL (1r i 6è). Dimarts i dijous
· BÀSQUET (1r a 6è). Dilluns i dimecres 
· INICACIÓ DANSA (P4 a 1r). Dilluns i dimecres
· INIC. PATINATGE LÍNIA. (P5 a 6è) Dijous
· INIC. ACTIVITAT FÍSICA. (P3 a 2n) Dimarts i dijous
· BALL MODERN (2n i 3r) Dilluns i dimecres 
· BALL MODERN (4t a 6è) Dimarts (a la Mediterrània)

De 16.30 a 17.30 h
Preu: 17 €/mes (1 dia) / 27 €/mes (2 dies)
A Miquel Martí i Pol (excepte ball modern de 4t a 6è, en Mediterrània)



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: 20 Euros 
A Martí Pol

GIMNÀSTICA RÍTMICA



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. 

Cicle mitjà i superior. Dimecres
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 

BEISBOL / SOFTBOL



Gestionada per l’Ajuntament a través de les AMPA. 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 aquàtic 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

Consulteu grups, disponibilitat i condicions amb la vostra AMPA

PISCINA AL PÒDIUM
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ARTS PLÀSTIQUES. 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 desenvolupar 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 Martí Pol

IMAGIN-ART I PETIT-ART 



La música ajuda a coordinar la respiració i a relaxar el pols, contribuint al treball 
emocional dels infants i la seva relaxació. En el mateix sentit, transmet alegria i 
potencia el sentit del ritme, ajudant a desenvolupar l’oïda musical, tot plegat amb una 
activitat divertida, creativa i engrescadora.

● PETITS MÚSICS (infantil) Dilluns 28 € / mes (1 dia)
● GUITARRA (1r a 6è) Dimecres 28 € / mes (1 dia)
● CANT CORAL (1r a 6è) Dimecres 20 € / mes (1 dia)

De 16.30 a 17.30 h
A Martí Pol

MÚSICA



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 2n a 6è. Dilluns 
De 16.30 a 18 h
Preu: 20 € 
A Martí Pol

TEATRE



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 Martí Pol

CINEMA



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 Martí Pol

PERIODISME, INFLUENCERS 
I YOUTUBERS
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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

ROBÒTICA AMB CODELEARN



Technolab (P4 i P5) Dijous
Laboratori tecnològic per dissenyar, crear, 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…

De 16.30 a 17.30 h
Preu: 35 €  (no hi ha quotes per material extra)
A Martí Pol
afamediterrania.org/robotica

ROBÒTICA AMB TB KIDS



Aprendrem la ciència de les coses. Cada dia realitzem accions quotidianes o descobrim 
coses noves, però com funcionen? En aquesta activitat farem experiments, tallers i 
activitats per descobrir el món. 

Ciència divertida fomenta la curiosiositat i permet adquirir coneixements de física, 
química i astronomia, amb un treball dividit per àrees: ciències de la natura (ecologia, 
clima, geologia…), física (energia, moviment, espai…), química (substàncies, elements i 
reaccions) i cos humà, que forma part de totes i cadascuna de les ciències.

Edats: de 1r a 6è
Dilluns i dimecres
De 16.30 a 17.30 h
Preu: 18 €  (1 dia  a la setmana) / 31 € (2 dies a la setmana)
A Martí Pol

CIÈNCIA DIVERTIDA



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. 
ES RECOMANA 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 i inicial (P4 a 2n): dilluns i dimecres
Cicle mitjà i superior (3r a 6è): dimarts i dijous
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 Martí Pol

ANGLÈS (My Extra English)



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: 12 €/hora 
Preu grup (de 2 a 6): 8 €/hora

REFORÇ ESCOLAR



EXTRAESCOLARS
Agenda setmanal 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Bàsquet (1r a 6è) Fútbol (1r a 6è) Bàsquet (1r a 6è) Fútbol (1r a 6è)

Iniciació dansa (P4 - 1r) Iniciació dansa (P4 - 1r) In. patinatge (P5 - 6è)

Ball modern (2n i 3r) * Ball modern (4t a 6è) * Ball modern (2n i 3r) *

Gim. rítmica (P4-1r) *** In. act. Física (P3 - 2n) Gim. rítmica (2n-6è)*** In. act. Física (P3 - 2n)

Beisbol/Softbol**

Petit-Art (P3-P5) Imagin-Art (1r-6è) Petit-Art (P3-P5) Imagin-Art (1r-6è)

Teatre (2n a 6è) Teatre (P4 a 1r)

Periodisme (1r-6è) Cinema (1r-6è) Periodisme (1r-6è) Cinema (1r-6è)

Petits músics (infantil) Guitarra (primària)
Cant Coral (primària)

Robòtica creativa TBK (1r-3r) Robòtica Codelearn (3r-6è)
Robòtica Technolab  (P4-P5)

Ciència divertida (1r - 6è) Ciència divertida (1r-6è)

Anglès Infantil i inicial Anglès mitjà i superior Anglès Infantil i inicial Anglès mitjà i superior

Dies provisionals supeditats al 
tancament de grups.

Totes les activitats es fan a Miquel 
Martí i Pol, de 16.30 a 17.30 h, tret les 
marcades amb *.

Per consultar els grups i horaris de 
piscina al Pòdium, contacteu amb la 
vostra AFA

* Ball modern (grans). Recollida dels 
infants a les 17.30 h a la Mediterrània 

** Beisbol. Recollida dels infants al 
camp de beisbol a les 18 h

*** Rítimca. Recollida dels infants a 
Martí Pol a les 17.45 h


