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EXTRAESCOLARS



Benvolgudes famílies,

Tal com s'ha anat fent els darrers cursos, els  infants que vulguin participar en
les  extraescolars hauran de ser socis de l'ampa. Aquest curs les activitats
extraescolars  són  organitzades per l'ampa  però  gestionades per l'empresa
+klleure, Serveis Educatius, Esportius i de Lleure. Les inscripcions s'han de fer
des de la web de l'empresa www.meskelleure.cat/inscripcions.

En l'oferta que us presentem es recull la continuïtat de les activitats que s'han
ofert el curs 2022-23 a més a més d'un seguit d'activitats noves. 

Les activitats extraescolars són en horari de 17.00 a 18.30 hores (30 minuts
d'acollida per berenar i 60 minuts d'activitat específica).

Agraïm la facilitat que ens dóna l'escola any rere any, cedint-nos les seves
instal·lacions per portar les extraescolars a bon terme.

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès. Ens sentim
orgullosos d'allò que estem fent plegats.

La Junta de l'AMPA i +KLLEURE.



Les activitats començaran el dilluns 19 de setembre de 2022 i aquesta setmana
serà de prova. Els nens i nenes podran venir aquesta setmana a provar l'activitat
sense cap cost, però per poder accedir-hi haureu de fer la inscripció prèvia a
l'activitat. Dins de la primera setmana tindreu l'opció a donar-vos de baixa en cas
de no voler continuar.
Per poder realitzar qualsevol activitat extraescolar s'ha de ser soci de l'Ampa.
L’obertura de qualsevol activitat/grup està subjecta a un nombre mínim
d’inscripcions (8 inscripcions mínim per activitat)
La inscripció quedarà en llista d’espera si s’assoleix el nombre màxim d’inscrits
fixats per cada activitat/grup, tenint prioritat aquells ens/es que han realitzat la
mateixa activitat el curs anterior. 
En cas que hi hagi una inscripció molt elevada en una activitat, que superi el
nombre màxim d’inscrits, el criteri per admetre o no la inscripció serà l’ordre
d’inscripció (data i hora).
El fet d’inscriure’s a una activitat significa l’acceptació del compromís per un
trimestre sencer. A efectes econòmics, implicarà el cobrament de 3 mesos
d’aquesta activitat. 
Les baixes voluntàries de les activitats s'han de tramitar mitjançant un correu
electrònic a hola@meskelleure.cat sol·licitant la baixa, 10 dies abans de finalitzar el
mes. Sense aquest requisit, la baixa no podrà ser acceptada com a tal.
El pagament de les activitats extraescolars es realitzarà de manera bimensual.
Aquest dos últims anys vam haver d'optar amb l'opció de fer els pagaments
mensuals per la incertesa provocada per la Covid 19. 
Hi ha un règim disciplinari intern que regeix el bon funcionament de les activitats
extraescolars i que s’haurà d’aplicar davant de possibles faltes de comportament
reiterades. Si es dóna el cas, els pares i mares seran degudament informats de
qualsevol fet que provoqui distorsions en el funcionament de l’activitat.
La inscripció es farà obligatòriament a través de la  web de +KLLEURE
(www.meskelleure.cat) on i trobareu l'enllaç per fer la inscripció.
Tots i cadascun dels professionals que treballaran en aquestes activitats disposen
de l’assegurança i dels requisits legals per dur-les a terme amb la seguretat
convenient.
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb l'empresa
+klleure que és l'encarregada de gestionar les activitats. El contacte és:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

CONDICIONS QUE ACCEPTEN LES FAMÍLIES

hola@meskelleure.cat
645 627 627
931 406 772



Cal accedir  a la web www.meskelleure.cat/inscripcions
Una vegada dins trobareu un enllaç on se us obrirà la plataforma
d'inscripcions.
Haureu de seleccionar el Municipi i la vostra escola. Haureu de posar el mail
i us arribarà un mail amb un codi que haureu de posar.
Omplireu les dades que us demanem i haureu de seleccionar les activitats
extraescolars que us voleu inscriure.
Per finalitzar la inscripció us demanem que poseu les dades de la targeta
bancària amb la qual pagareu les activitats. Aquest pagament no es farà
efectiu en el moment de la inscripció, sinó que es realitzarà una vegada
comencem les activitats.

El període d'inscripció serà fins el 31 de juliol (1r període), i en el cas que quedin
places disponibles tindreu un segon  període  d'inscripcions  de l'1  al 8 de
setembre.

El procés d'inscripció que s'ha de seguir és el següent:

1.
2.

3.

4.

5.

Seguretat: No tenim accés a la numeració de la targeta bancària en cap
moment, només una referència que ens envia el sistema bancari.

Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb les activitats que us
heu inscrit juntament amb una contrasenya i codi d'usuari per poder accedir a
l'app de TPVEscola (disponible per Android i iOS). Us podeu descarregar l'app al
dispositiu mòbil per poder fer totes les gestions (no és obligatori però si
recomanable).

FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS

ESCANEJA EL CODI I INSCRIU-TE!



 

 

LES NOSTRESLES NOSTRES
EXTRAESCOLARSEXTRAESCOLARS



Els infants entre tres i sis anys manifesten una forta necessitat de comunicar-se i, en conseqüència,
un gran interès en l'adquisició de tota forma de llenguatge verbal i no verbal.

A aquesta edat, l'aprenentatge d'una segona o tercera llengua gaudeix del mateix interès que
l'aprenentatge de la/es primera/es ja que, fonamentalment, aquest interès deriva d'una necessitat
existencial primària per comunicar-se i relacionar-se amb els altres.

A +KeLLeure busquem que aquest aprenentatge sigui vist pels infants com un joc, en el que a poc
a poc i amb una metodologia funcional s'interessin per aprendre nous conceptes. L'apropament a
una nova llengua implica incidir en totes aquelles estructures comunicatives amb les quals
l'alumne estigui familiaritzat. Escau que siguin funcionals i d'ús quotidià, d'aquesta manera
assegurem que la rutina i la repetició en l'ús afavoreixin la seva memorització.Les rutines pròpies
de la vida escolar, la reproducció i representació d'escenes quotidianes, l'explicació de narracions,
dramatització d'històries o reproducció de cançons són un bon exemple d'activitats que facilitaran
l'aprenentatge de la llengua estrangera a l'Educació Infantil.

Tot plegat, es tracta de vetllar perquè els alumnes s'apropin a la llengua i cultura estrangera, així
com a nous models de comunicació humana, no gaire allunyats de la pròpia.

LLOC: Escola
CURSOS: P3-P4-P5
DIA: Dimarts de 17.00 a 18.30 hores 
PARTICIPANTS: 8 Mínim/ 10 màxim
PREU: 27 €/mes

METODOLOGIA



Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes, és a dir, la seva capacitat comunicativa.
Per això cal que automatitzin les estructures i  vocabulari estudiats i en facin ús. Aquest  objectiu
estaria relacionat amb la idea d’aprenentatge significatiu.
Ajudar l’alumne a què prengui consciència de la importància del coneixement   de l’anglès en el
món i societat actual, tot plantejant-los activitats útils i pràctiques activitats que els facin evident la
necessitat del seu aprenentatge ( teatre, musicals, cançons i jocs de rol)
Familiaritzar els alumnes amb la llengua anglesa i utilitzar-la en simulacions de la vida quotidiana.

+Klleure a la primària, segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar la competència
comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-lo en l’anàlisi de la llengua potenciant el
seu ús creatiu i familiaritzant-se amb els trets socials i culturals que vehicula aquest idioma.

Amb primària, la llengua vehicular és en tot moment l’anglès i els seus objectius es desenvolupen en
un clima lúdic, participatiu i engrescador on, mitjançant activitats didàctiques molt variades, els nens
desenvolupen les seves habilitats lingüístiques.

Els principals objectius que ens marquem des de l’àrea d’anglès són els  següents:

METODOLOGIA

LLOC: Escola
CURSOS: 5è i 6è
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores 
PARTICIPANTS: 8 Mínim/ 10 màxim
PREU: 27 €/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 3r i 4rt
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores 
PARTICIPANTS: 8 Mínim/ 10 màxim
PREU: 27 €/mes

 LLOC: Escola
 CURSOS: 1r i 2n
 DIA: Dijous de 17.00 a 18.30 hores 
 PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
 PREU: 27€/mes



Els cursos per adolescents estan enfocats a un aprenentatge més precís, on les modalitats de
Reading  and  Writing,  Speaking  i  Listening  prenen gran part del temps de les sessions, sense
oblidar-nos en cap cas que es tracta de sessions que incentiven al coneixement, per tal que els
alumnes no prenguin l'idioma com una obligació, sinó com una oportunitat de creixement.

La titulació A2 Key for Schools demostra que l'alumne pot comunicar-se en anglès en situacions
simples i quotidianes. La titulació B1 Preliminary for Schools demostra que l'alumne domina els
aspectes fonamentals de l'anglès i te les destreses lingüístiques necessàries per a un ús quotidià.
La titulació  B2  First  for  Schools  demostra que l'alumne posseeix les destreses lingüístiques
necessàries per a comunicar-se en un entorn angloparlant.

Per poder saber el nivell d'anglès es realitzarà una prova la primera setmana de l'extraescolar. En
el cas que el nen/a ja tingui un examen aprovat de Cambridge no haurà de fer la prova de nivell . 

Els llibres tenen un cost de 41 € i es demanaran una vegada sapiguem el nivell que té cada nen/a.
El pagament es realitzarà el mes d'octubre juntament amb la quota.

Aquest curs farem dos dies l'activitat i podeu apuntar els vostres fills un o els dos dies. 

El preu per la inscripció als Exàmens Oficials de Cambridge no està inclòs en el preu del curs.

LLOC: Escola
CURSOS: 1r i 2n ESO
DIA: Dimarts i Divendres de 15.00 a 16.00 h
PREU: 28€/mes 1 dia/setmana
            48€/mes 2 dies/setmana

LLOC: Escola
CURSOS: 3r i 4rt ESO
DIA: Dimarts i Divendres de 16.00 a 17.00 h 
PREU: 28€/mes 1 dia/setmana
            48€/mes 2 dies/setmana



LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dijous de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
PREU: 27 €/mes
RECOMENABLE: Portar el Dobok

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 4rt
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
PREU: 27 €/mes
RECOMENABLE: Portar el Dobok

Aquesta disciplina d'origen marcial basa la seva filosofia en la Cortesia, Integritat, Perseverança i
l'Autocontrol. El taekwondo és un esport de combat, un art marcial d''origen coreà. Amb aquesta
activitat no sols aprenen la tècnica especifica d'aquest esport sinó que també treballem uns valors
força oblidats en l’actualitat com són el respecte, la tolerància, la humilitat i la disciplina.

El taekwondo a més ajuda a controlar el caràcter dels nens i nenes, els que tenen alts nivells
d'energia es tornen més tranquils i els nens més tímids o introvertits guanyaran confiança,
autoestima i iniciativa.

L'escola de Taekwondo Chois de Vilafranca serà l'encarregada de portar els monitors especialitzats
per a poder realitzar l'activitat.

La nostra escola +kPATÍ  ofereix aquesta disciplina esportiva des de la iniciació perquè es
familiaritzin amb el desplaçament sobre els patins i desenvolupin elements tècnics de l'esport
sobre rodes. I ens els grups més avançats oferim a l'alumne les tècniques del patinatge
estructurades en nivells (marxa endavant, enrere, girs, frens, derrapatges, canvis de sentit, salts,
obstacles, etc.).
Per aquesta activitat és necessari que els participants portin patins de 4 rodes.

Amb el patinatge artístic es conjuguen la tècnica (força, elasticitat, control del cos, precisió ,
velocitat, seguretat, qualitat i varietat de les dificultats) o mèrit tècnic i l'art i la bellesa de la
música i el vestuari, la dansa i l'originalitat del programa o rutina coreogràfica.

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 3r
DIA: Divendres de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
PREU:  25 €/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 4t a 6è
DIA: Dimarts de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:   25 €/mes

Amb aquesta activitat oferim als infants que es familiaritzin amb el desplaçament sobre els
patins i treballin la coordinació corporal i l'equilibri a partir del joc. Els participants poden portar
qualsevol tipus de patins, ja que l'objectiu és iniciar-los en aquest esport.

LLOC: Escola
CURSOS: P4 a P5
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  25 €/mes



LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dimecres de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
PREU: 25 €/mes

Iniciem als nens i nenes a la dansa a partir de l'expressió corporal i creativa. Introduïm aspectes
tècnics sempre des d'una basant lúdica.

El nostre objectiu és que els alumnes aprenguin a moure’s al ritme dels diferents estils musicals
de manera individual i en grup. Durant l’hora de classe es treballarà la sincronització de braços i
cames, costat dret i esquerra, el ritme de la música... amb la finalitat d'aprendre una coreografia
grupal.

La Gimnàstica Rítmica és un esport de gran elegància considerat un dels millors per al
desenvolupament motriu dels infants. Es treballarà la flexibilitat, l’equilibri, la coordinació,
l’expressió corporal i el ritme musical. Aquest esport combina moviments de gimnàstica, dansa,
expressió corporal i facial i elements acrobàtics.

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió
corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el
grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si
mateixos i del seu propi cos.

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 3r
DIA: Dimarts de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU: 25 €/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 1r i 2n
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 màxim
PREU: 25 €/mes

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat
i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de
música i ritme.

LLOC: Escola
CURSOS: 3r a 6è
DIA: Dijous de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  25 €/mes



LLOC: Pistes
CURSOS: F.Sala infantil de 1r i 2n ESO
DIA: Dimarts i Dijous de 17.30 a 19.00 h
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU: 49 €/mes

LLOC: Escola
CURSOS: F. Sala Aleví de 4t a 6è
DIA: Divendres de 17.00 a 18.30 h
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU: 29 €/mes

LLOC: Pistes
CURSOS: F.Sala Cadet de 3r i 4rt ESO
DIA: Dimarts i Dijous de 17.30 a 19.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU: 49 €/mes

La nostra metodologia està basada en l'aprenentatge de conceptes tècnics, tàctics/coordinatius i
psicològics dels nostres jugadors d'una manera molt individualitzada. Els nostres entrenadors
inculquen als jugadors tots aquells valors com el treball en equip, el respecte i la col·laboració. 

Els equips de futbol de l'escola juguen al JESPE contra les altres escoles de la vila i de la comarca. Per
les trobades és necessari l'equipament de l'equip (samarreta i pantaló). Abans d'iniciar-se els
campionats del JESPE, ens posarem en contacte amb vosaltres per poder demanar l'equipament.

LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Divendres de 17.00 a 18.30 h
PARTICIPANTS: 8 Mín / 12 màx
PREU:  25 €

Aquesta activitat va dirigida als nens i nenes de primària i infantil, a fi d’aconseguir una millora
motriu i practicar les habilitats motrius bàsiques molt necessàries per a aquestes edats. 

En aquesta activitat els participants podran gaudir de la pràctica de diversos esports que aniran
rotant en base la planificació del monitor. Utilitzaran diferents circuits, jocs, i altres esports físics. Es
farà una introducció de forma amena i divertida als diversos esports com són el tennis, el futbol,
bàsquet… 

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 3r
DIA: Dimecres de 17.00 a 18.30 h
PARTICIPANTS: 8 Mín / 12 màx
PREU:  25 €

OBSERVACIONS: Els equips de la ESO
realitzaràn l'activitat a les pistes
poliesportives i els esperaran allà els
monitors.

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, explicar històries i connectar amb altres persones. És
important i molt necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, comunicar-se i alliberar-se de
prejudicis. En aquesta activitat treballarem l’expressió corporal, oral i com vèncer la timidesa de manera
que puguin aprendre a expressar i comunicar els seus sentiments. Es treballen les tècniques corporal i
vocal, i les d'interpretació basades en la improvisació per dur a terme una obra amb tot el grup.
L'objectiu final és conèixer diferents eines musicals i teatrals tot fent ús d'una dinàmica de treball i
d'esforç personal i emocional actiu.

LLOC: Escola
CURSOS: 3r a 6è
DIA: Dimecres de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  27 €/mes
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L'objectiu és fomentar una alimentació saludable entre els i les joves i que aprenguin a cuinar
sense l'ajuda dels pares.

Realitzaran receptes de supervivència per quan arriben de l'escola  i receptes més elaborades on
podran cuinar amb vitroceràmiques, forns i els utensilis necessaris.

Cada trimestre rebreu el receptari del que han cuinat i après durant aquests mesos.

Les receptes estan elaborades per una nutricionista.

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 4rt ESO
DIA: Dijous de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  30 €/mes

Actualment els nens i nenes són grans consumidors de tecnologia i amb l’scrach es converteixen
en productors. Aprendre scrach no és un fi, sinó un mitjà per potenciar certes habilitats com el
pensament sistemàtic i el pensament lògic. Amb aquesta activitat desenvoluparan habilitats
mentals mitjançant l'aprenentatge de la programació sense necessitat de saber programar.

LLOC: Escola
CURSOS: 4t a 6è
DIA: Dijous de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  27 €/mes

Els nostres infants són natius digitals de la nova era i per això l'ideal és ensenyar-los a utilitzar
correctament les noves tecnologies. L'objectiu és dotar de comptencies digitals als participants i
mostra-lis d'eines perquè dominin el seu entorn virtual que els acompanyarà al llarg de la seva
vida educativa i profesional.

Es treballaran continguts com Windows, optimització del correu electrònic, aplicacions d'àmbit
educatiu, eines de Google Drive, Canva...

LLOC: Escola
CURSOS: 1r i 2n d'ESO
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 màxim
PREU:  28 €/mes



ANGLÈS
CAMBRIDGE

De 15 a 16 h i de 16 a 17 h

  PLAY ENGLISH   

1R A 4T

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 PLAY ENGLISH

P3 - P4 - P5

 TAEKWONDO
Amb escola Chois

3R - 4T ESO

  P3 - P4 - P5
DANSA

P3 - P4 - P5
 TAEKWONDO

Amb escola Chois

1R - 2N

3R A 6È

BALL MODERN

PATINATGE 
ARTÍSTIC

1R - 2N ESO
3R - 4T ESO

645 627 627 -       93931 406 772-       hola@meskelleure.cat

P4 - P5
 INICIACIÓ AL
PATINATGE

1R - 2N

DANSA

3R - 4T

ANGLÈS

1R - 2N - 3R

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

4T - 5È - 6È
PATINATGE 

ARTÍSTIC

1R - 2N ESO
FUTBOL SALA (INF)

 

1R - 2N - 3R

MULTIESPORTS

1R - 2N ESO
3R - 4T ESO

ANGLÈS
CAMBRIDGE

De 15 a 16 h i de 16 a 17 h

3R A 6È
TEATRE 
MUSICAL

4T A 6È

SCRATCH

1R - 2N ESO

3R - 4T ESO
FUTBOL SALA (INF)

1R A 4T ESO

CUINA SENSE 
PARES

P3 - P4 - P5
MULTIESPORTS

1R - 2N - 3R

4T - 5È - 6È
FUTBOL SALA

(ALEVI)

ANGLÈS

1R - 2N ESO
CAPACITACIÓ

TECNOLÒGICA

5È - 6È

FUTBOL SALA (CADET)
Pistes de 17.30 a 19 hores

FUTBOL SALA (CADET)
Pistes de 17.30 a 19 hores


