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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022 
 

Benvolgudes famílies, 

Comença un nou curs i l’AFA de l’Octavio Paz hem preparat una proposta 
d’activitats extraescolars que esperem que agradin molt als nostres infants. 
Hem volgut que inclogui activitats esportives, creatives i tecnològiques que 
ajudin els infants a desenvolupar competències i aprenentatges. 

A continuació us expliquem els aspectes generals d’organització i 
funcionament, inscripcions, detall de les activitats, horaris i preus. 

 

ASPECTES GENERALS D’ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT  
 

INSCRIPCIÓ  A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLAR:  

● Per inscriure’s a qualsevol extraescolar, incloses les acollides de matí i tarda, és necessari: 

- Ser soci/a de l’AFA per al curs 2021-2022 (quota única familiar per curs de 20 EUR) 

- Pagar la matrícula d’activitats extraescolars (quota única familiar per curs de 25 EUR) 

 

Cal fer l’ingrés de 45 € al número de compte: 

ES89 0081 0354 00 0001209828 (ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CEIP OCTAVIO PAZ) 

Indicant el NOM de L’INFANT i el CURS, i cal enviar el comprovant d’ingrés a: 
afaoctaviopaz@gmail.com  

● Només podran inscriure’s a les activitats extraescolars proposades els infants matriculats a 
l’Octavio Paz. 

● Per deixar un infant en qualsevol activitat haurà d’estar-hi inscrit prèviament. 

● Quan apunteu un infant a qualsevol activitat extraescolar caldrà avisar d’aquesta inscripció el 
mestre de referència mitjançant l’agenda. 

 

INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACOLLIDA:  

● Per fer ús d’un tiquet esporàdic de les activitats d’acollida és necessari: 

- Ser soci/a de l’AFA per al curs 2021-2022 (quota única familiar per curs de 20 EUR) 
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ORGANITZACIÓ 

● Totes les activitats d’extraescolars seran dinamitzades per CET10 excepte la d’anglès, que la 
farà l’escola d’idiomes HUG’S SCHOOL. 

● LLOC: Les extraescolars es duran a terme:  

o Anglès: escola d’idiomes HUG’S SCHOOL (C. Aragó, 646) 

o Piscina: Centre Esportiu Municipal Bac de Roda (rambla de Guipúscoa, 25) 

o La resta d’activitats: Escola Octavio Paz  

Per a l’activitat d’anglès i de piscina hi haurà monitoratge d’acompanyament a l’anada. Les 
famílies hauran d’anar a buscar els infants al lloc on es fa l’extraescolar.  

● INICI DE LES ACTIVITATS:  

Serveis d’acollida de matí i tarda 13/09/2021 

Activitats extraescolars 27/09/2021 

Els primers 15 dies de curs només hi haurà en funcionament els serveis d’acollida (matí i 
tarda). Si ho necessiteu, es podrà contractar aquest servei durant aquestes dues setmanes i 
després donar-vos de baixa per iniciar l’extraescolar el dia 27/09/2021. 

● HORARIS: 

Servei d’acollida de matí de 7:30 a 9 h 

Servei d’acollida de tarda de 16 a 17:15 h 

Activitats extraescolars de 16 a 17:15 h 

Excepcions 

 

Piscina: de 16 a 17:30 h 
Patinatge: de 16 a 17:30 h 

● ESPORÀDICS ACOLLIDA MATÍ O TARDA: 

o Es podran comprar tiquets esporàdics per a l’acollida de matí o tarda (llegiu l'apartat 
següent). 

o És necessari ser soci/a de l’AFA per al curs 2021-2022  (quota única familiar per curs 
de 20 EUR). 

● JORNADA DE PORTES OBERTES:  

● La setmana del 27/09/2021 es podrà fer un tastet de l’activitat, per veure si a l’infant 
li agrada. Al setembre us informarem del procediment per fer aquests tastets, que no 
tindran cap cost.  
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▪ Si l’activitat no arriba al nombre d’infants s’haurà de cancel·lar. En aquest cas, rebreu la 
informació i es plantejaran alternatives.  

INSCRIPCIONS 
 

● Totes les inscripcions, menys la de l’activitat d’anglès, es faran a partir del 06/09/2021 per 
l’AFAGEST: https://escolaoctaviopaz.afagest.com 

● Les inscripcions d’anglès es faran a partir d’un full d’inscripció que s’entregarà al setembre. 
Caldrà lliurar-lo a l’AFA o bé enviar-lo per correu a afaoctaviopaz@gmail.com  

 

CONTACTES D’INTERÈS 
 

A continuació us deixem els contactes d’interès: 

● Per resoldre dubtes generals sobre les extraescolars:  
o Correu: afaoctaviopaz@gmail.com  
o Atenció presencial a les famílies a la sala de l’AFA durant el període lectiu, dimarts i 

dijous, de 16 a 16.30 h 
 

● Per resoldre dubtes sobre AFAGEST, inscripcions a la plataforma, altes o baixes d’activitats: 
o Correu: icalvo@cet10.com 

 
● Per resoldre dubtes sobre l’extraescolar d’anglès: 

o Correu: afaoctaviopaz@gmail.com 
 

PROGRAMACIÓ 
 

comunitat grans 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7:30-9 h Acollida matí Acollida matí Acollida matí Acollida matí Acollida matí 

16-17:15 h 

Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda 

Còmic 

Programació 
creativa Piscina Anglès Circ 

Modern Dance 

 



 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 21-22 
              AFA Escola Octavio Paz Pàgina 5 
  

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS                          com. grans 
 

ACTIVITAT ACOLLIDA MATÍ 

HORARI De 7:30 a 9 h 

PREU 
MENSUAL 

1 DIA SETMANAL        8,55 EUR 
2 DIES SETMANALS   15,80 EUR 
3 DIES SETMANALS   22,95 EUR 
4 DIES SETMANALS   30,60 EUR 
5 DIES SETMANALS   36,45 EUR 

OBJECTIUS 
1. Garantir un servei essencial per a les famílies de l’escola 
2. Oferir un espai lúdic per als infants i joves 
3. Promoure activitats dirigides i semidirigides 

DESCRIPCIÓ 

Hi haurà una programació setmanal per tal de fer activitats variades: 
Dilluns: Racons de jocs 
Dimarts: Jocs tradicionals 
Dimecres: Acrosport 
Dijous: Dinàmiques de gestió de les emocions 
Divendres: Taller creatiu 

 

ACTIVITAT ACOLLIDA TARDA 

HORARI De 16 a 17:15 h 

PREU 
MENSUAL 

1 DIA SETMANAL        8,55 EUR 
2 DIES SETMANALS   15,80 EUR 
3 DIES SETMANALS   22,95 EUR 
4 DIES SETMANALS   30,60 EUR 
5 DIES SETMANALS   36,45 EUR 

OBJECTIUS 
1. Garantir un servei essencial per a les famílies de l’escola 
2. Oferir un espai lúdic per als infants i joves 
3. Promoure activitats dirigides i semidirigides 

DESCRIPCIÓ 

Hi haurà una programació setmanal per tal de fer activitats variades: 
Dilluns: Taller creatiu 
Dimarts: Racons 
Dimecres: Jocs cooperatius 
Dijous: Jocs esportius 
Divendres: Acrosport 
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ACTIVITAT CÒMIC 

HORARI De 16 a 17:15 h 

PREU 
MENSUAL 

15,30 EUR 

OBJECTIUS 

- Estimular la creativitat i el sentit artístic 
- Millorar el llenguatge escrit i corporal 
- Millorar les tècniques de dibuix 
- Conèixer el procés d’elaboració d’un còmic 

DESCRIPCIÓ 

El còmic és una disciplina que abraça tant el desenvolupament d’habilitats 
plàstiques com narratives. Per una banda, es treballaran tècniques 
d’il·lustració utilitzant diferents eines, materials, papers, etc. Per l’altra, es 
potenciaran la imaginació i l’expressió d’idees creant personatges, 
ambients, situacions, etc.  

 

ACTIVITAT PROGRAMACIÓ CREATIVA 

HORARI De 16 a 17:15 h 

PREU 
MENSUAL 

37 EUR 

OBJECTIUS 
Amb la tecnologia creativa potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la 
tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències, 
l’enginyeria o les matemàtiques. 

DESCRIPCIÓ 

És educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art + Design and 
Math) però posant l'èmfasi en l'art i el disseny. D'aquesta manera, els 
alumnes tenen l'oportunitat d'ampliar la seva imaginació i exercitar la seva 
creativitat alhora que desenvolupen noves habilitats com el treball en 
equip, la gestió de projectes o la resolució de problemes. 
Més informació: https://youtu.be/JeiPTJUhYvM 

 

ACTIVITAT MODERN DANCE 

HORARI 
16 a 17:15 h 

PREU 
MENSUAL 

15,30 EUR 

OBJECTIUS 
Entretenir-se, divertir-se i gaudir amb moviments rítmics del cos. 
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DESCRIPCIÓ 
Activitat artística en què es realitzen diferents tipus de balls moderns (hip-
hop, funky, etc.). 

MATERIAL 
Xandall o roba còmoda i vambes. 

 

ACTIVITAT PISCINA 

HORARI De 16 a 17:30 h (l’infant s’ha d’anar a recollir al Centre Esportiu Municipal 
Bac de Roda, sortida lateral pel carrer de Bac de Roda). 

PREU 
MENSUAL 

36,75 EUR 

OBJECTIUS 

Treballar dins el medi aquàtic a les primeres edats els proporciona una sèrie 
de beneficis, com augment del desenvolupament psicomotor, ajuda el 
sistema immunològic i que es relaxin, els aporta seguretat i afavoreix el 
desenvolupament de l’aparell locomotor i cardiorespiratori. 

DESCRIPCIÓ 

El treball bàsic que hauran de realitzar els infants de primària és aprendre a 
nedar sobre l’aigua i començar a practicar diferents estils de natació, com el 
crol i esquena. Tot això, mitjançant amb la possibilitat d’utilitzar diferents 
instruments per realitzar-ho correctament. 

MATERIAL Banyador, casquet, xancletes, tovallola i una bossa de plàstic per guardar-hi 
la roba mullada. 

 

ACTIVITAT ANGLÈS 

HORARI De 16 a 17:15 h (l’infant s’ha d’anar a recollir l’escola d’Idiomes HUG’S 
SCHOOL, carrer d’Aragó, 646). 

PREU 
MENSUAL 

25 EUR mensualitat + 5 EUR mensuals per pagar l’acompanyament a 
l’acadèmia. 
MATRÍCULA ANUAL DE 25 EUR (a pagar directament a l’escola HUG’S) 

OBJECTIUS 
Reforçar o ampliar el contingut d’aquesta matèria, millorar les 
competències bàsiques i aconseguir més autonomia i seguretat en l’ús oral 
de la llengua.  

DESCRIPCIÓ 

L’escola HUG’S disposa de professorat amb molta experiència i hi trobareu 
un espai favorable per a l’aprenentatge, un tracte proper i  individualitzat 
per a cada alumne. 
 
Les classes són dinàmiques i amenes, fet que afavoreix la participació i la 
comunicació. 
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ACTIVITAT CIRC 

HORARI De 16 a 17:15 h 

PREU 
MENSUAL 

15,30 EUR 

OBJECTIUS Té com a finalitat l’expressió de sentiments i emocions mitjançant el 
moviment en l’àmbit del circ. 

DESCRIPCIÓ Es realitzaran activitats pròpies del circ, com poden ser malabars, equilibris, 
roda gegant, figures aèries, joc amb les teles... 

MATERIAL Xandall o roba còmoda i vambes.  

 

 


