
JESÚS MARIA SANT ANDREU
ACTIVITATS EXTRAESOLARS

P1 NORMATIVA GENERAL
Et pres entem la nor m ativa de les activitats i el 

nos tre m odel d'educació espor tiva i cultural.

P2 QUADRANT D'ACTIVITATS
Q uadrant de les diferents activitats que 

propos em s egons l'edat de l'infant.

P3          ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Un resum de les activitats que s 'ofereixen en el 

centre, en el cur s 2020/21.

2021/22

VOLS APUNTAR-TE A ALGUNA DE LES NOSTRES 

ACTIVITATS?
LES IN SCR IPCION S ON LIN E A PAR TIR DE L'1 DE JULIOL FIN S AL 20

DE SETEM B R E. 

La inscripció implica l’acceptació de la normativa de cadascun dels organitzadors 

de les diferents activitats (Col·legi, Ampa i empreses d’activitats).

VOLS obtenir beca per a les activitats? 
Totes les activitats es portives de 1r de primària a Batxillerat tenen l'opció de ser 

becades per l'Ajuntament . 

Sol·licita el full de b eca a partir del 14 de setem bre.

Per a més informació envieu un correu a info@somvalors.com

Valor s és una entitat sense ànim de lucre que 
ges tiona activitats extraescolar s des de fa 
m és de 20 anys a diferents centres educatius .  
Junts desenvolupem al col·legi activitats com 
bàsquet, futbol sala, funk y, i moltes altres que 
descobr ireu a l'inter ior de la revis ta! 

Et presentem la 

nostra proposta 

d'activitats 

extraescolars  
TOT EL QUE T 'OFER IM FOR A 

DE L'H OR AR I ESCOL AR

D
es del col·legi, i amb la 

col·laboració de les di 

diferents entitats que hi 

desenvolupen activitats , s ’ha creat 

aquest document, on trobareu la 

informació de totes les activitats 

fora d'horari lectiu que s ’ofereixen.  

 

En funció de les edats i les activitats 

triades, en les següents pàgines 

trobareu la descripció detallada de 

les activitats proposades.

                       ACTIVITATS DE VALORS        

                  PROJECTES EDUCATIUS

REUNIO ACTIVITATS

SER VEI D'ACOLLIDA GR ATUÏT
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1. NORMATIVA
T'EXPLIQUEM LA NORMATIVA GENERAL DE LES ACTIVITATS, 

QUE EN GARANTEIXEN EL BON FUNCIONAMENT 

1. És necessari venir equipat per a les activitats que ho 

requereixen.

2. En cas d'absència cal avisar el responsable de l'activitat.

3. Les sessions no són públiques i no es pot accedir als recintes 

escolars mentre les activitats s'estiguin desenvolupant.

4. En cas de donar-se de baixa d'una activitat, s’haurà de comunicar  

al responsable de l’activitat. Aquest tràmit és imprescindible per  

deixar de carregar els rebuts bancaris, i s'haurà de fer durant la 

primera quinzena del mes anterior.

5. La direcció es reserva el dret de possibles canvis d'horaris si es 

presenten incompatibilitats d'última hora en l’àmbit escolar.

6. Les places són limitades i es reserven per ordre d'inscripció.

7. 

suprimeix, s’informarà als inscrits i s’oferiran altres opcions.

8. Els alumnes no inscrits en cap activitat no podran romandre a les 

instal·lacions del centre.

9. Els alumnes que tinguin l'activitat a partir de les 18:00h, tenen 

la possibilitat d'anar a la Biblioteca. En cas d'absència de agrairíem 

que es comuniques.

10. 

de tenir un mínim de 10 i un màxim de 15 participants perquè 

l’activitat es realitzi.

11. Els preus són menusals i es cobraran a través de domiciliació 

bancària. No hi ha cobrament de matrícula.

1info@somvalors.com

JM ST ANDREU 
@WEBJMSANTANDREU 
Segueix-nos  i estigues al dia de les nostres piulades!

JM ST ANDREU 
@JESUSMARIASANTANDREU
Et convidem a que passis a formar part de la nostra comunitat 
a Facebook a través de la nostra pàgina.

U
n cop complet el grup o equip, els nous inscrits 

d’un altre grup o equip. 

 

equips a partir dels criteris establerts l’any anterior. 

Els alumnes que s’inscriguin per primera vegada a les 

activitats, o canviin d’activitat respecte el curs anterior 

se’ls asignarà el grup-equip més adient segons el 

nombre de components.  

 

No cal recordar, que es participi en un grup o altre, tots 

som companys de la mateixa escola.

LES NOSTRES XARXES:
VALORS PROJECTES EDUCATIUS 
@SOMVALORS

VALORS PROJECTES EDUCATIUS 
@SOMVALORS

VALORS PROJECTES EDUCATIUS 
@SOMVALORS



3. QUADRANT D'ACTIVITATS 2021/2022
ORGANITZA ACTIVITATS ED. INFANTIL ED. PRIMÀRIA ESO i Batxillerat

P3 P4 P5 1er 2n 3er 4t 5è 6è 1er 2n 3er 4t Bat.

VALORS

(EXTRAESCOLARS)

JOCS PRE-ESPORTIUS X X X

BALLEM X X X

TEATRE X X X

JOCS EN ANGLÉS X X X

MULTIESPORT X X X

ESCOLA FUTBOL SALA X X

ESCOLA DE FUNKY / HIP-HOP X X

ESCOLA DE PATINATGE X X

ESCOLA DE BÀSQUET X X

DANSA X X X X X X X X X X

HANDBOL X X X X X X X X X X X

FUTBOL SALA X X X X X X X X X

FUNKY / HIP-HOP X X X X X X X X X

PATINATGE X X X X X X X X X

BÀSQUET X X X X X X X X X

2. EL MODEL EDUCATIU, ESPORTIU I CULTURAL
Les activitats ges tionades en el temps fora del horar i es colar ja 

s iguin espor tives o culturals en la que entene m l’educac ió  com  u n 

espai  on po der des envolupar l’educac ió integral dels ne ns i nen es 

tenint com a marc de  referènc ia  el projecte educatiu de l’es cola,  és 

un marc pr ivilegiat per a dur a term e  l’adquis ició d’actituds , hàbits i 

des trese s , i a m és ,  ajuda a l’infant a per sonalitzar-se i socialitzar-se.

Per realitzar aques ta tasca educativa contem am b educado r s 

(entrenado r s i m onitor s ) que s ’apropen  a l’alumne i l’es colten per 

or ientar-lo.

2info@somvalors.com

Els objectius generals del nostre dia a dia 

són els següents:

1. Afavorir activament el desenvolupament 

so cial de l’infant i jove per tal d’aconseguir 

una so cialització òptima. 

2. Afavorir activament el creixement de 

l’autoestima en els infants i els joves.

3. Conèixer, acceptar, respectar i valorar 

la pròpia identitat, les seves possibilitats 

afectives i de relació i progressar en 

l’autonomia i la iniciativa personal.

4. Conèixer i respectar el propi cos, 

les possibilitats motrius , acceptar les 

limitacions personals i dels altres.

5. Conèixer, progress ar i valorar les 

habilitats motrius que es donen en 

l’activitat física i en els diferents espor ts. 

6. Aconseguir nens /es  independents i 

autoreguladors del seu bagatge motriu. 

7. Progressar en l’adopció d’hàbits de salut 

i higiene personal i valorar críticament 

determinats costums i conductes relatius a 

la salut i la qualitat de vida.

8. Progress ar en l’adopció d’una actitud 

9. Progressar en l’adquisició d’hàbits de 

netedat, ordre i organització tant de les 

coses personals com de les dels altres i les 

de l’entitat.

LLEURE EN ANGLÈS X X X X X X



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
LES INSCRIPCIONS ES REALITZEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ONLINE: 
INSCRIPCIONS.SOMVALORS.COM. INTRODUEIX EL CODI JMSA1010 PER DONAR D'ALTA LES 
ACTIVITATS!

JOCS PRE-ESPORTIUS
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· Inici: 1 d'octubre

· Finalització: 18 de juny

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: En funció del número de dies d'activitats.

CURS DIES HORARI

P3 a P5 Dilluns 17.00h a 18.00h

TEATRE

BALLEM

· Inici: 1 d'octubre

· Finalització: 18 de juny

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: Depenent del número de dies d'activitats.

CURS DIES HORARI

P3 a P5 Dimecres 17.00h a 18.00h

· Inici: 1 d'octubre

· Finalització: 18 de juny

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: En funció del número de dies d'activitats.

CURS DIES HORARI

P3 a P5 Dimarts 17.00h a 18.00h

JOCS EN ANGLÈS
· Inici: 1 d'octubre

· Finalització: 18 de juny

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: En funció del número de dies d'activitats.

CURS DIES HORARI

P3 a P5 Dijous 17.00h a 18.00h

CODI D
E

L'E
SCOLA: 

JM
SA
10
10
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ESCOLA DE FUTBOL SALA
· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r i 2n de primària Dilluns i dimecres 17.00h a 18.00h

ESCOLA DE FUNKY / HIP-HOP

ESCOLA DE PATINATGE

· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r i 2n de primària Dilluns i dimecres 17.00h a 18.00h

· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r i 2n de primària Dimarts i dijous 17.00h a 18.00h

MULTIESPORT
· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: En funció del número de dies d'activitats.

CURS DIES HORARI

P3 a P5 Divendres 17.00h a 18.00h

GRAELLA DE PREUS EN FUNCIÓ DE DIES D'ACTIVITATS:
ELS DIES ESCOLLITS SON PERMANENTS PER A TOTES LES SETMANES

1 dia d'activitat - 16€ al mes

2 dies d'activitats - 30€ al mes

3 dies d'activitats - 40€ al mes

4 dies d'activitat - 45€ al mes

 5 dies d'activitats - 45€ al mes
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FUTBOL SALA (AMB COMPETICIÓ AL CONSELL ESCOLAR)

DANSA

· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 35€

CURS DIES HORARI

3r a 6è de primària Dilluns i dimecres 17.00h a 18.00h

ESO i Batxillerat Dilluns i dimecres 18.00h a 19.00h

· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r a 6è de primària Dimarts i dijous 17.00h a 18.00h

ESCOLA DE HANDBALL
· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r i 2n de primària Dimarts i dijous 17.00h a 18.00h

ESCOLA DE BÀSQUET
· Inici: 1 d'octubre.

· Finalització: 18 de juny.

· Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

· Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r i 2n de primària Dimarts i dijous De 17.00 a 18.00h

Un petit apunt... 

L’activitat de bàsquet és de les mes recomanades a nivell extraescolar ja que com esport divertit i reconegut a part té una 

dosi de treball de coordinació el qual va molt be pel desenvolupament motriu dels alumnes.



ANGLÈS EN EL LLEURE
Inici: 1 d’octubre

Grups: mínim 12 alumnes, màxim 15 per grup

Finalització: 18 de juny

Quota mensual: 29€

CURS DIES HORARI

1r a 6è de primària Divendres de 17:00h a 18:00h



Finalització de les activitats extraescolars

31/05/2021
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INTRUCCIONS APLICATIU 
LES INSCRIPCIONS ONLINE A PARTIR DE L'1 DE JULIOL FINS AL 20 DE SETEMBRE. 

LES INSCRIPCIONS ES REALITZEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ONLINE: INSCRIPCIONS.SOMVALORS.COM. 
RECORDA EL CODI DEL CENTRE JMSA1010 PER DONAR D'ALTA LES ACTIVITATS!
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BENVINGUT/DA AL CURS 2021/22 A LES ACTIVITATS

PER A MÉS INFORMACIÓ:

info@somvalors.com

93 427 47 34


