
Les activitats proposades a l’Escola Creixen Educació pel curs 2022/2023 són les que teniu a continuació. 
Caldrà un mínim de 8 infants a cada dia d’activitat per poder fer-la. 
Depenent dels infants inscrits a cada activitat es podran fer grups per edats. 

És obligatori tenir la quota d’AMPA al corrent de pagament del curs 2022 – 2023
Reunió amb les famílies: A confirmar al setembre del 2022 (potser serà virtual)

JUGA I APRÈN
Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des
de la vessant educativa.  Totes les activitats  les dirigeixen monitors/es amb titulació del  lleure i  amb experiència i/o
titulació en l’extraescolar que imparteixen.

• Patinatge: És un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme, música,
coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un esport on es
treballa l’elasticitat, el fons i el ritme.

• Petit Científic: Aquest taller acosta els conceptes científics als infants d’una manera natural, indagant sobre els 
fenòmens físics i naturals que es desenvolupen al seu voltant, ajudant a la descoberta i l’experimentació de les 
ciències des d’un vessant lúdic.

• Ball  Modern:  És  la  combinació  de  diferents  estils  de  música  i  disciplines.  El  resultat  d’aquesta  combinació
consisteix a ballar al ritme de la música. Conèixer les diferències que hi ha entre elles… i ballar. 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES
Són activitats educatives per tal que els infants reforcin les competències curriculars i extracurriculars, alineades amb el
Projecte Educatiu del Centre. Totes les activitats les imparteixen  professionals amb formació superior i especialitzada en
l’activitat de la seva competència.

• Cuina:  Taller  d’elaboració  de  receptes  divertides  on  els  infants  podran  estimular  la  seva  curiositat  vers  els
aliments, treballar la psicomotricitat a través de diferents pràctiques manuals: amassar, barrejar, amanir, tallar...
potenciant l’autonomia i la creativitat. 

• Circ/Teatre: L’activitat  es  basa en el  treball  de  grup,  on els  participants  podran desenvolupar  capacitats  de
coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys, treballant habilitats motrius a partir d’exercicis
lúdics, potenciant la memòria, la imaginació i la capacitat creativa. 

• Món Art: És una activitat que ofereix la possibilitat de descobrir el món de les tècniques d’expressió plàstica amb
diferents  materials.  Farem  experiments,  fang,  paper,  pintura,  collage,  dibuix  i  molts  tipus  de  manualitats,
fomentant la creativitat i sensibilitzant sobre la importància del reciclatge.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2022 / 2023



ESCOLA ESPORTIVA
• Multiesport:  Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem habilitats i  

destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat. 

PROCÉS INSCRIPCIÓ
Període inscripció: del 18 de juliol al 25 de Setembre del 2022
Inscripcions online: a través de la web de l’Eina Cooperativa: www.einacooperativa.coop (dins del menú Extraescolars)

HORARIS DE LES ACTIVITATS
Inici de les extraescolars: 3 d’octubre 2022
Data fi de les extraescolars: 15 de juny 2023

Franges horàries tarda: de 17:00 a 18:30h o de 17:15 a 18:45h (1:30h)

Horari  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

17:00 a 18:30h
Circ / Teatre

P3 a 2n
Cuina

P5 a 4t

Petit Científic
P3 a 2n

Taller d’Art
1r a 6è

Ball Modern 
P3 a 2n

17:15 a 18:45h
Patinatge
P5 a 2n 

Multiesport
P3 a 6è

Patinatge
3r a 6è

Multiesport
P3 a 6è

QUOTES MENSUALS

Activitats Juga i Aprèn  i Escola Esportiva Activitats Especialitzades 

Activitats 1 dia/setm 2 dies/setm Activitat Matrícula 1 dia / setm

Patinatge  17:15 a 18:45h 19,00€ 34,00€ Cuina 17:00 a 18:30h 25,00€ 28,00€

Petit Científic 17:00 a 18:30h 19,00€ - Circ / Teatre 17:00 a 18:30h 25,00€ 30,00€

Ball Modern 17:00 a 18:30h 19,00€ - Taller d’Art 17:00 a 18:30h 25,00€ 30,00€

Multiesport 17:15 a 18:45h 18,50€ 32,50€

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2022 / 2023

http://www.einacooperativa.coop/


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN
• Direcció pedagògica i coordinació de les activitats. 
• Programació trimestral/anual de les activitats.
• Gestió dels cobraments de les quotes.
• Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
• Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
• Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es. 
• Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

CONDICIONS GENERALS
• Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades. 
• Un cop iniciada l’activitat, l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les

normatives que el regulen.
• Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es. 
• Les baixes, absències llargues i canvis d’activitat es comunicaran per escrit la setmana abans que acabi el mes en

curs, a través del correu activitats@einacooperativa.coop
• La inscripció a les activitats que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana. 
• La informació facilitada pot patir a conseqüència de canvis de normativa derivats de la Covid-19

Pagament:
• Les quotes són mensuals i es cobren per avançat de l’1 al 5 de cada mes per domiciliació bancària. 
• En cas d’alta nova una vegada començat el mes, es cobrarà la quota sencera mensual (a no ser que surti més

econòmic el pagament per dies esporàdics)
• En cas de baixa una vegada començat el mes, es cobrarà la totalitat de la quota.
• En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el

període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’alumne a l’activitat.
• En cas de rebut retornat pel banc, s'haurà de liquidar la comissió bancària per tornar-lo a girar (5€)

Autoritzacions:
• En el moment de fer la inscripció telemàtica a la web www.einacooperativa.coop, caldrà activar una autorització

de permanència al centre en hores no lectives, una altra d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge.

L’Eina Cooperativa
C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa
activitats@einacooperativa.coop 
www.einacooperativa.coop 
Telèfon de contacte: 93 736 47 22 
Horari atenció: 10h-14h i de 16h-18:30h
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