
AMPA Escola Misericòrdia - OFERTA  EXTRAESCOLARS 2016-2017 
(Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Canet de Mar) 

 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 ACOLLIDA MATINAL 
7.45 a 09.00 

INFANTIL 

ANGLES (English Canet) 
P3 a P5 16.30 a 17.30 

BÀSQUET  P4 a 2n 
16.30 a 18.00 

FUTBOL P5 a 2n 
16.30 a 18.00 TEATRE  P3 a P5 16.30 a 17.30 

ANGLES (English Canet) P3 a P5 
16.30 a 17.30  HIP-HOP (Fanatix) 

P3 a P5 16.30 a 17.30 
CAIXES DE MUSICA (Soroll.Som) 

P4 a 4t  16.30 a 17.30 BÀSQUET 
P4 a 2n 16.30 a 18.00 CICLE 

INICIAL TEATRE 1r a 3r 
16.30 a 17.30 

TENNIS 1r a 3r  
16.30 a 17.30 

ANGLÈS 
(English Canet) 1r a 3r 16.30 a 17.30 

ANGLÈS 
(English Canet) 1r a 3r 
16.30 a 17.30  

 
CICLE 
MITJÀ TENNIS  

4t a 6è  16.30 a 17.30 
 TEATRE  

4t a 6è  16.30 a 17.30 
ANGLÈS (English Canet) 4t a 6è  

16.30 a 17.30  
FUTBOL  3r a 6è  16.30 a 18.00 CICLE 

SUPE-
RIOR 

P4 a 6è 
  

ESCACS INICIACIÓ 
       P5 a 6è       16.30 a 17.30 

TAEKWONDO 
P5 a 6è 16.30 a 18.00 

DIBUIX I PINTURA   
P4 a 6è 16.30 a 18.00 TAEKWONDO 

P5 a 6è 16.30 a 18.00 ROBOTICA (Aprentik) 1r a 6è 
16.30 a 18.00 

HIP-HOP (Fanatix) 1r a 6è 
16.30 a 17.30 PATINATGE  

1r a 6è  16.30 a 18.00 1r a 6è 
PATINATGE  

1r a 6è  16.30 a 18.00 
DEURES 1r a 6è 

16.30 a 18.00 
DEURES 1r a 6è 

16.30 a 18.00 
 GUARDERIA 16.30 a 18.00 



 

 

AMPA Escola Misericòrdia  EXTRAESCOLARS 2016-2017 
ACOLLIDA MATINAL (7.45 a 9.00) Virginia González i Mila Corral Matrícula: 4 €  Preu fixe  socis a partir de 1,4 €/h No socis  3 €/h 

 Preu esporàdic  socis 3 €/h No socis  6 €/h GUARDERIA  (16.30 a 18.00) Pilar González i  Virginia González 
DEURES  - 1,5 h/set  3 h/set Pilar González Matrícula: 4 €  Quota socis 1 dia: 19 €/mes No socis: 25 €/mes 

 Quota socis 2 dies: 30 €/mes No socis: 40 €/mes 
TEATRE - 1 h/set Albert / Mercè  Matrícula: 10 €  Quota socis: 14 €/mes No socis: 19,5 €/mes 
PATINATGE  - 1,5 h/set  3 h/set Dolors Vilà Matrícula: 5 €  Quota socis 1 dia: 19 €/mes No socis: 25 €/mes 

 Quota socis 2 dies: 30 €/mes No socis: 40 €/mes 
DIBUIX I PINTURA  - 1,5 h/set Fede Tenas Matrícula: 10 €  Quota socis: 19 €/mes No socis: 25 €/mes 
FUTBOL  -  1,5  h/set Jordi Ponsa Matrícula: 5 €  Quota socis: 19 €/mes  No socis: 25 €/mes 
ESCACS - 1 h/set Josep Mª Moreno Matrícula: 4 €  Quota socis: 14 €/mes  No socis: 19,50 €/mes 
HIP-HOP - 1 h/set Fanatix (Jose i Abril) Matrícula: 4 €  Quota socis: 15 €/mes  No socis: 20 €/mes 
CAIXES DE MÚSICA - 1 h/set Soroll.som (Mireia Roura) Matrícula: 4 €  Quota socis: 20 €/mes  No socis: 26 €/mes 
ANGLÈS  - 1 h/set English Canet Matrícula: 4 € Quota socis: 30 €/mes  No socis: 35 €/mes 

 La quota inclou el material didàctic que s’utilitza a les classes. 
ROBOTICA - 1,5 h/set Aprentik Matricula 15 € Quota socis C. Inicial: 45 €/mes No socis: 50 €/mes 

 Quota C. Mitjà i Sup.: 47 €/mes No socis: 52 €/mes 
 La quota inclou el material per construir els robots i el material  didàctic de suport.  

TAEKWONDO   - 3 h/set Asociación Taekwondo ITF Blanes (Cornelio Ramon Espinoza) Matrícula: 5 € Quota socis: 30 €/mes No socis: 40 €/mes 
 Equipació, assegurança i federació apart.  Exàmens voluntaris apart. 

TENNIS  - 1 h/set Club Tennis Canet (David)  Quota socis: 81 €/trimestre No socis: 98 €/trimestre 
BÀSQUET  - 1,5 h/set  3 h/set C.B. Canet de Mar (Manel Rovira, coordinador, Alberto Lorca, monitor)    Quota socis 1 dia: 20 €/mes  No socis: 25 €/mes 

  Quota socis 2 dies: 25 €/mes  No Socis: 30 €/mes 



EXTRAESCOLARS CURS 2016/2017 - FULL D’INSCRIPCIÓ  
 

Cal llegir bé el full i omplir totes les dades i signar-lo abans de retornar-lo a l’AMPA 
 NOM I COGNOMS NEN/A ________________________________________________________________________ 
NOMS I COGNOMS PARES/TUTORS _________________________  ________________________________________ 
CURS ___________   ADREÇA ______________________________________________________________________ 
POBLACIÓ ______________________________________________ C. P. ___________________________________ 
TELÈFONS __________________________________________ E-MAIL _____________________________________ 
 

ROBOTICA   DIBUIX I PINTURA    CAIXES DE MÚSICA  
1r a 6è Dimecres   P4 a 6è Dijous   P4 a 4t Dimarts   
        HIP-HOP   TENNIS*  PATINATGE  
P3 a P5 Dilluns    1r a 3r  Dimecres   1r a 6è Dimarts    
1r a 6è Dijous   4t a 6è Dilluns    1r a 6è Divendres  
        BÀSQUET*   FÚTBOL   TAEKWONDO  
P4 a 2n Dimarts   P5 a 2n  Dimarts   P5 a 6è  Dimecres  Divendres  P4 a 2n Dijous   2n a 6è Divendres   
        TEATRE   ANGLÈS   DEURES  
P3 a P5 Dimecres    P3 a P5  Dilluns   1r a 6è Dimecres  
1r a 3r Dilluns    P3 a P5  Dijous   1r a 6è Dijous  
4t a 6è Dimarts    1r a 3r   Dimarts     
   1r a 3r   Divendres   ESCACS  
   4t a 6è   Dimecres   P5 a 6è  Dimarts  
        

(*) L’entitat que organitza l’activitat té un full d’inscripció a part. Aquest és per a la coordinació de l’AMPA. 
 COBRAMENT:    EFECTIU, 1-5 cada mes                  BANC O CAIXA   
ENTITAT BANCÀRIA O CAIXA: ______________________________________________________________________ 
TITULAR: _______________________________________________________________________________________ 
DADES BANCÀRIES                        
 EN CAS DE FER-SE ALGUNA FERIDA LLEU DURANT L’ACTIVITAT, PODEU CURAR LES FERIDES AL/LA MEU/VA FILL/A. 
PREFERENTMENT AMB:           BETADINE,          MERCROMINA,        ALTRE: ....................................  

Autoritzo l’AMPA de l’Escola Misericòrdia l’ús d’imatges del meu fill/filla participant a les extraescolars, per fer difusió de l’entitat a la pàgina web de l’AMPA, a la revista de l’escola, en el marc de la Fira d’Entitats de Canet o bé a les exposicions que es puguin fer dins el recinte de l’escola. Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment adreçant una petició per escrit i signada a l’oficina que l’entitat té a l’escola.  
EL NEN/NENA POT MARXAR SOL A CASA   EL NEN/NENA NO POT MARXAR SOL A CASA 
PERSONA QUE EL /LA RECOLLIRÀ __________________________________________TELÈFON ________________ 
PARE, MARE O TUTOR DEL NEN O NENA: _____________________________________________________________ 
Les activitats extraescolars són voluntàries i els/les participants ho han de fer amb bona disposició. Estic d’acord que, si el nen/nena no es porta bé o altera el bon funcionament de l’activitat, sigui apartat del grup i fins i tot expulsat de les extraescolars. Els pares/mares/tutors serem avisats i si cal haurem de venir a l’escola a recollir-los.  

SIGNATURA:  
Totes les dades de caràcter personal que se sol·liciten en aquest formulari són recaptades per a la correcta comunicació entre l’AMPA de l’escola Misericòrdia i els seus socis/sòcies mitjançant serveis electrònics o tradicionals. En cap cas seran utilitzades amb finalitats diferents o cedides a 
tercers, exceptuant la cessió a la Generalitat de Catalunya per a donar compliment a la justificació de les subvencions atorgades a aquesta entitat 
pel desenvolupament d’activitats extraescolars. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconegudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, deurà exercir-se adreçant un escrit a la Secretaria de l’AMPA mitjançant correu electrònic 
(ampamiser@gmail.com), correu postal (Av. Àngel Planet s/n, 08360 Canet de Mar) o fax (34 93 794 30 60) Mòbil 679170900. 

    
 

  

  





Creativitat i 
innovació 

Identificació i 
resolució de 
problemes 

Treball en 
equip, 

cooperació i 
empatia 

Autoconfiança 
i 

autosuperació. 

Iniciativa i 
esperit 

emprenedor 

AVANTATGES 

POTENCIEM 



Pensament 
creatiu 

OBJECTIUS 

Desenvolupar 
recursos 

intel·lectuals 
per a activitats 

futures de la 
vida quotidiana 

Comprendre la 
varietat 

multidisciplinar 
de la robòtica i 
la seva utilitat 

dins l’aula 

Desenvolupament 
de competències 

com: ciència, 
tecnologia, 
enginyeria, 

matemàtiques i 
llengua 

Fomentar 



 
 
 

REFLEXIONANT 
ANTICIPANT 
ASSAJANT 

COMPROVANT 
 
 
 

HIPÒTESIS 

TREBALLANT  
CONTINGUTS: 
MATEMÀTICS 

TECNOLÒGICS I 
LINGÜÍSTICS 

Alumnes i 
formador 

JUNTS 

Com ho fem? 



EL RESULTAT 
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www.aprentik.cat 

robotica@aprentik.cat 

Facebook.com/Aprentik 

@Aprentik 





 

 

 

PROPOSTA D’EXTRAESCOLAR DE ROBÒTICA EDUCATIVA  

AMB APRENTIK. Per a alumnes de Primària i ESO 
 

La robòtica educativa és una disciplina transversal que ens aporta un gran valor afegit a l’escola. Per 

una banda, permet treballar de forma pràctica i divertida conceptes tractats en diferents 

competències i, per l’altra, reforça de forma considerable valors tant importants com el treball en 

equip, la innovació i l’autoestima a través del mètode “learning by doing”.  

L’objectiu que perseguim amb la Robòtica Educativa és apropar les nenes i els nens a una disciplina 

tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i 

programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que 

reforcen el seu coneixement.  

El mètode Aprentik està basat en un projecte educatiu que ens permet treballar per 

competències  amb  CONTINGUTS adequats a cada curs per aconseguir que l’alumnat adquireixi 

eines bàsiques per entendre el món i que aquests siguin capaços d’interactuar-hi i així puguin anar 

aprenent al llarg de la vida..  

Amb l’ús de peces de diferents materials, construim  des de màquines simples (engranatges, politges, 

palanques, rodes i eixos...) fins a petits robots amb formes diverses. En aquestes construccions hi 

incorporen mmecanismes que, programats a través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar 

eixos, fer desplaçar els robots per l’espai, aconseguir que reaccionin amb el contacte humà o amb els 

sorolls de l’entorn a través de sensors, per posar alguns exemples.  

Els alumnes treballen amb un material o altre (màquines senzilles, WEDo, Mindstorm, NXT... ) segons 

l’edat i coneixements previs. 

La robòtica els ajuda a desenvolupar habilitats diverses! 

Els alumnes han de desenvolupar, experimentar i compartir el seu propi coneixement activament i 

amb motivació. Es potencia la iniciativa, la creativitat i la innovació, la resolució de problemes, el 

treball en equip i la cooperació així com l’autoestima. A més, la lògica de la programació els permetrà 

desenvolupar recursos intel·lectuals que els seran molt útils pel seu futur i pel món real.  

Totes les nostres formadores i formadors són mestres o educadors. 

Les nostres activitats s’adrecen a alumnes de primària i secundària.  

PREN NOTA! 

- NOMBRE DE SESSIONS: Mín. 1 sessió d’1.5h /setmana 

- NOMBRE ALUMNES PER CLASSE: 6/8 – 12 alumnes 

- MATERIAL: Aprentik facilita tot el material per construir els robots i el material didàctic de 

suport. El centre educatiu només ha de proporcionar l’aula i els ordinadors amb connexió a 

Internet per programar els robots.  

 



 

 

 

 

CURS LLISTAT DE CONTINGUTS 

1er -Comprensió del funcionament de les màquines senzilles (engranatges, rodes i eixos, 
palanques i politges)  i la seva construcció amb el Kit 9689. 
-Construcció de robots amb el Kit Lego WeDo 9580. 
-Programació amb WeDo Lego Education per donar moviment a les construccions. 
-Establiment de vincles entre els models que construiran els alumnes i el món real.  
-Resolució de reptes construint i programant robots.  
 

2n -Comprensió del funcionament de les màquines senzilles (engranatges, rodes i eixos, 
palanques i politges)  i la seva construcció amb el Kit Lego WeDo 9689. 
-Construcció d’animals, màquines i vehicles amb el Kit Lego WeDo 9580. 
-Programació amb WeDo Lego Education per activar les construccions. 
-Resolució de reptes a partir del muntatge i programació de robots.  
 

3r -Iniciació al programari Scratch 
-Comprensió del funcionament de les màquines senzilles i complexes que formen part de 
la vida quotidiana. 
-Programació i creació de models funcionals. Comparació de sistemes naturals amb els 
mecànics. 
-Construccions diverses amb el Kit Lego WeDo 9580. 
-Creació de narracions digitals elaborades amb el programa Scratch. 
-Resolució de reptes construint i programant robots.  
 

4t -Creació de narracions digitals més complexes.  

-Construccions diverses amb el Kit Lego WeDo 9580 relacionats amb narracions digitals 
elaborades amb Scratch. Aquestes permeten fer interactuar els robots alhora que a la 
pantalla de l’ordinador també succeeixen un seguit d’accions programades pels alumnes.   
-Aplicació de conceptes matemàtics com la mesura del temps, la distància i la velocitat. 
-Creació de videojocs bàsics. 
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 -Construcció  amb el Kit Lego WeDo 9580 de màquines i vehicles relacionant-los amb 
narracions digitals creades amb el programa Scratch. 
-Creació de videojocs i narracions digitals complexes.  
-Construcció d’una maqueta amb el kit Lego WeDo 9580. 
 

M
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 -Iniciació al Robot Mindstorm i la seva programació bàsica. 
-Construcció de màquines, vehicles i robots diversos utilitzant les caixes Lego Mindstorm 
NXT/EV3.  
-Introducció de conceptes de mecànica (transformació de moviments, construcció del 
robot...), electrònica (interconnectant el motor i els sensors) i d’informàtica 
(programació de moviments). 
 

6è i ESO -Construcció de màquines, vehicles i robots diversos utilitzant els Lego Mindstorm 
NXT/EV3.  
-Introducció de conceptes de mecànica (transformació de moviments, construcció del 
robot...), electrònica (interconnectant el motor i els sensors) i d’informàtica 
(programació de moviments). 
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