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LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L’ESCOLA ELS PINS 

 
Quan parlem d'activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades 
pels mateixos centres educatius que es fan fora de les hores de classe. A la nostra 
escola, les activitats extraescolars es fan després de la jornada escolar ordinària de 
la tarda i són organitzades per l'AMPA.  
 
A les activitats extraescolars els nens fan una bona activitat d’esbarjo, diferent de la 
que fan al llarg de la jornada escolar, una formació complementària, per bé que lúdica 
i relaxada. Les activitats extraescolars permeten ampliar els coneixements i les 
habilitats dels nostres fills i filles. Alhora, les activitats extraescolars són una gran 
solució per a aquelles famílies amb un horari laboral que no s’ajusta a l’horari escolar 
dels infants. Les famílies poden deixar els seus fills en un lloc segur i de confiança 
com és la mateixa escola, mentre els nens segueixen aprenent i divertint-se.  
 
Les activitats extraescolars tenen l’objectiu d’engrescar i d’iniciar els nens i nenes, 
per exemple, en la pràctica d’un esport, o potenciar altres habilitats personals 
(teatre, escacs...). A part, ofereixen i potencien la possibilitat de participació 
esportiva a tots els alumnes del centre sense oblidar que l’objectiu principal és jugar i 
divertir-se. Els alumnes que participin en les activitats extraescolars milloraran i 
reforçaran les destreses motrius bàsiques. Les activitats també permeten els nens 
estar en contacte amb altres alumnes del centre i, per tant, aprendran a relacionar-
se amb nous companys.  
 
L’objectiu és augmentar la participació dels infants en activitats físiques, esportives i 
lúdiques en horari no lectiu en el mateix centre educatiu i, alhora, emprar aquestes 
pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. 
 
Per tot això, les activitats extraescolars seran realitzades per monitors preparats, 
que coneixen molt bé l'activitat i amb capacitat de motivar els nens i nenes. Per 
aquest motiu, l’AMPA de l’escola busca la col·laboració de diferents entitats/empreses 
professionals per dur a terme aquesta tasca. 
 
Per tots aquest motius us convidem a que participeu en les activitats que es fan a la 
nostra escola.  
 
Per tal d’assegurar un bon funcionament de les activitats extraescolars, l’AMPA de 
l’escola ha creat la Comissió d’Extraescolars (CE). Aquesta comissió està formada per 
la presidència de l’AMPA i pels membres de l’AMPA que hi puguin col·laborar. La 
tresorera de l’AMPA també està vinculada a la CE per donar-hi suport en tota la 
gestió econòmica.  
 
A l'inici del curs escolar us informarem de quines són les activitats que us proposem 
pel curs així com les dates d’inici del procés d’inscripció. Per tal de que l'activitat es 
dugui a terme es necessita un número mínim d'inscrits (que variarà segons l'activitat).  



 

 
Si esteu més interessats en conèixer que és el que fem 
nostra web : www.ampaelspinscornella.org
 
En aquesta web trobareu la informació més detallada de les activitats extraescolars 
que es realitzen a l’escola: entitats o empreses que les duen a terme, horaris, quotes, 
... així com el “Pla de Funcionament de les Extraescolars”.
 
Si teniu dubtes o voleu més informació el nostre mail 
extraescolarselspins@gmail.com
 
O podeu trucar a la coordinadora d'extraescolars al telèfon: 93 474 25 92
 
Dir-vos també que si esteu interessats en formar part de la comissió no dubteu en 
posar-vos en contacte amb nosaltres.
 
Moltes gràcies 
Comissió Extraescolars 
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interessats en conèixer que és el que fem a l’AMPA 
www.ampaelspinscornella.org 

trobareu la informació més detallada de les activitats extraescolars 
en a l’escola: entitats o empreses que les duen a terme, horaris, quotes, 

... així com el “Pla de Funcionament de les Extraescolars”.  

Si teniu dubtes o voleu més informació el nostre mail 
extraescolarselspins@gmail.com  

coordinadora d'extraescolars al telèfon: 93 474 25 92

vos també que si esteu interessats en formar part de la comissió no dubteu en 
vos en contacte amb nosaltres. 
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