
 
Extraescolars 2020-2021 
 
Benvolgudes famílies, 
La intenció de l’AMPA és poder oferir extraescolars. Considerem que aquestes són un 
valor afegit a l’escola que les famílies valoren positivament.  
Davant la situació excepcional per la COVID19 ens veiem obligats a prendre mesures 
en les extraescolars. 
Per tal de poder fer una bona previsió, ens caldria quan abans millor, saber aquells 
alumnes que de cara al curs vinent és vulguin inscriure en alguna d’elles i mencionar si 
es quedarien a menjador. 
Agrairíem tenir-ho abans del 31 d’agost, sobretot Kids and Us, ja que depenent dels 
nens que es quedin a menjador possiblement s’hagi de valorar fer 2 torns (els grans fer 
l’activitat de 13 a 13:55 i els petits de 14 a 14:55) o bé proposar a Kids and Us que 
oferint un altre dia. 
Tot dependrà de la quantitat d’alumnes que es quedin a dinar i dels grups. 
La veritat és que poder gestionar l’estona de menjador és el que és més complex en 
aquest moment. 
No serà fàcil, intentarem fer-ho possible. 
 
Kids&us (P3-5è) 
Des de Manresa en horari de migdia es desplaçaran professors a la nostra escola per 
fer anglès mitjançant el seu mètode, en cas de confinament han habilitat plataforma 
online per tal de poder continuar oferint les classes. No caldria mascareta perquè els 
grups coincidirien amb grups de convivència. 
Mètode amb un percentatge molt elevat d’èxit. 
S’impartiria els dimecres per tots els cursos menys els alumnes de Ben and Brenda 
(alumnes de 4t i 5è) que ho farien dilluns i dimecres, 2 dies de 45’. 
 
Teatre (P5-6è) 
Tant per extrovertits com introvertits, pensat perquè descobreixin el món del teatre a 
través de jocs i exercicis teatrals, potenciant la imaginació i la creativitat. Amb el Marc 
Canals. Segons els protocols actuals s’hauria de realitzar l’activitat amb mascareta ja 
que implica barrejar diferents cursos. 
 
Codelearn (3r-6è)   
Programació, informàtica, pensament lògic, robòtica,...computational thinking, es 
comença donant ordres a un robot cap a la dreta i l’esquerra i amb el temps acabaran 
fent una web o un joc. Extraescolar que obre el món a les noves tecnologies. Països 
Europeus i a EEUU ja forma part del currículum acadèmic, nosaltres també hi creiem. 
http://codelearn.cat 
S’hauria d’impartir amb mascareta, en cas de confinament disposen de plataforma 
web. 
 



 
 
DIA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

MIGDIA 
13:55-14:55 

Kids&us 
(Ben&Brenda) 

Codelearn Kids&us  (tots 
els cursos i 
Ben& Brenda)      

  

TARDA 
A partir les 17 

   Teatre 
1h30’  

 
Preus 
 

 Teatre Kids&us Codelearn 
Preu 25€ 57€ 

72€ (Ben and Brenda) 
53€ 
(mensual) 

 

*Kids&us comporta un material de 67 € 

• Les extraescolars han de tenir un mínim de 5 alumnes apuntats 

per poder realitzar l’activitat. 

• Es cobren mensualitats senceres 

• Són d’octubre a maig 

En cas de dubte o inscripció en alguna extraescolar cal enviar 
mail a extraescolarsampasantjosep@gmail.com. 

Especificant: 

- Nom i cognoms de l’alumne 

- Curs 

- Extraescolar 

- Si es quedaria a menjador 

 

  

 


