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1. QUÈ ÉS EIXIC? 

L’associació EIXIC es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de 

l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu  amb la 

direcció, l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents 

educatius permetin interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut 

Escola Eixample.  

 

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són: 
 
·Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè 
l’alumnat sigui el/la protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que 
gaudeixi del l’acció que duu a terme en les activitats. 

·Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació 
no formal de l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els 
aprenentatges entre iguals, de forma significativa i funcional pel creixement vital 
d’aquestes persones; despertar totes les inquietuds, necessitats i emocions a través 
de les activitats proposades al llarg del curs escolar. 

·Despertar el sentiment de vincle amb l’escola i amb el barri, de manera que aquest 
procés pugui esdevenir un sentiment de pertinença i d’arrelament amb el centre, 
tant per part de l’alumnat com de les famílies. 

·Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal 
amb una gran experiència a l’escola, que coneixen els infants de totes les etapes i el 
context del centre. El nostre equip està format per mestres d’educació primària, 
mestres d’educació infantil, psicòlegs, enginyers, tècnics esportius inscrits al ROPEC, 
monitors/es de lleure, directors/es de lleure, enginyers, infermeres, entre d’altres 
formacions.  

·El responsable d’EIXIC, en Marco Contreras Sola (coordinador dels extraescolars en 
els darrers 3 anys i vinculat a l’escola des de 2008) coneix el centre. EIXIC té com a 
objectiu una comunicació amb l’AMPA, l’equip docent i l’equip  que permeti una 
col·laboració beneficiosa per la comunitat educativa de l’Institut Escola Eixample. 

D’on neix el nom EIXIC? El nostre nom “EIXIC” neix de la fusió de dues paraules  

EIX- Defineix el vincle amb el barri què volem obrir amb aquest nou projecte. Un 

espai de trobada per famílies, infants i joves que permetin ampliar la xarxa 
comunicativa i educativa en aquest nou Institut Escola Eixample a través d’activitats 
extraescolars, projectes en educació en el lleure i l’esport. 

-IC  Fa referència a tot l’equip de persones que duen una trajectòria de molts anys 

dedicant-se a les activitats extraescolars i del lleure en períodes no lectius. Persones 
que en molts casos, són exalumnes d’aquest Col·legi Immaculada Concepció i que quan 
han anat creixent, han volgut dedicar-se a aquesta educació no formal per transmetre 
aquests valors a través de les activitats. 



 
 

2. QUI CONSTITUEIX EIXIC? 

L’associació EIXIC està constituïda per tres membres que han format part dels 
extraescolars, el lleure i el projecte educatiu del Col·legi Immaculada Concepció. Un 
equip de persones que vol seguir impulsant projectes on l’educació no formal dels 
alumnes sigui un valor molt important per una educació integral d’infants i joves. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO CONTRERAS SOLA 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat en les 

activitats de lleure, esportives i de lleure des de l’any 2008. Ha estat 

responsable de les activitats extraescolars des del curs 2017  fins 

l’actualitat, coordinador del bàsquet del centre des del 2015 fins 

l’actualitat i director de lleure de les activitats d’estiu des del 2018 

fins a aquest curs. També va exercir vetllador del centre del curs 

2015-16 fins el 2018-2019. 

Formació: Graduat en el Grau Mestre d’Educació Primària (Menció 

en Educació Física )– Director de Lleure – Tècnic de Bàsquet (fins 

categories Sèniors)- Tècnic esportiu inscrit en el ROPEC - Formador 

de Cursos de Monitors/es de Lleure al SOC i CET10. 

 

 MARINA POZA GONZÁLEZ 

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2009. Ha estat 

monitora dels projectes del lleure de l’escola; Casal d’Estiu, Colònies i 

Campaments des de l’any 2009 fins l’actualitat. També col·labora en 

activitats extraescolars les etapes de Primària i Infantil (Piscina). 

Formació: Graduada en el Grau infermeria- Especialista en Cures 

Intensives de cirurgia cardiovascular - Infermera de l’Hospital Clínic 

de Barcelona – Monitora de Lleure. 

 

 

ORIOL RIERA BOADAS 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat amb les 

activitats de lleure de l’escola des de l’any 2011; Ha estat cap de 

monitors responsable de Colònies i monitor de Campaments des de 

l’any 2011 fins el 2019.  

Formació: Graduat en el doble grau de Dret i Administració i Direcció 

d’Empreses- Monitor de Lleure –Cap de Gabinet a TravelPerk – 

Fundador de Selectes.Cat. 

 

 

 

 



 
 

3. EQUIP HUMÀ 

EIXIC com a entitat pretén apostar per persones que coneixen l’entorn del centre i què 

han desenvolupat projectes en aquest; coneixen els infants, les famílies, l’entorn i els 

avalem molts anys d’experiència en relació a les activitats extraescolars i activitats  de 

lleure. A més, aquest grup humà estan formats i formades en matèria d’educació, 

esport i en el marc legal de les activitats de lleure i joventut. 

A continuació, us presentarem alguns dels membres de l’equip que treballaran a EIXIC; 

en activitats extraescolars i/o tallers d’aprenentatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XAVIER COSTA ECHANIZ  

Ha exercit com a mestre d’educació primària en el Col·legi 

Immaculada Concepció en períodes diversos; des del curs 2014-2015 

fins el 2018-2019. Des de l’any 2013 fins l’actualitat, exerceix de 

tècnic d’equips de bàsquet de l’escola i monitor en activitats d’estiu 

del centre (coordinador del casal d’estiu). 

Formació: Graduat en el Grau de Mestre d’Educació Primària 

(Educació Física) - Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 

d’activitats Físico- Esportives- Tècnic de Bàsquet (Nivell 2 FCBQ)- 

Màster en Coaching i Lideratge Esportiu – Estudis Superiors en PNL – 

Tècnic esportiu inscrit en el ROPEC. 

 

DAVID FERNÁNDEZ LINARES 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat amb les 

activitats de lleure de l’escola des de l’any 2011. Ha estat cap de 

monitors responsable de Colònies des de l’any 2018 fins l’actualitat. 

Ha exercit de Voluntari en l’Esplai Escó del Raval. Ha estat 

responsable de zona del MCECC. També ha estat Coordinador del 

Programa Èxit del Consorci de Barcelona. 

Formació: Graduat en el Grau d’Enginyeria Industrial – Cursant el 

Máster en Enginyeria Industrial (Especialitat en Energies) -Monitor 

de Lleure. 

 ANNA MIRÓ  

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2015. Ha estat 

monitora responsable de projectes del lleure de l’escola; Colònies i 

Directora de Lleure del Casal d’estiu des de l’any 2019 fins 

l’actualitat. 

Formació: Graduada en el Grau de Mestre d’Educació Primària- 

Directora de Lleure. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIOL RIERA BOADAS 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat amb les 

activitats de lleure des de l’any 2011 

Ha estat monitor responsable dels projectes del lleure de 

l’escola;  Colònies i Campaments des de l’any 2011 fins el 2019.  

Formació: 

Infermera de l’Hospital Clínic de Barcelona -  

 

 

CARLA CONTRERAS SOLA 

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2015. Ha estat 

monitora de projectes del lleure de l’escola; Casal d’estiu i Colònies, 

des de l’any 2016 fins l’actualitat. 

Formació: Graduada en el Grau d’Educació Infantil (Menció en 

Atenció a la Diversitat) – Máster Oficial en Psicopedagogia – 

Monitora de Lleure – Col·laboradora amb el Programa Èxit del 

Consorci de Barcelona. 

 

 

LAURA MATONS NAVARRO 

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2012. Ha estat 

monitora dels projectes del lleure de l’escola; Casal d’Estiu, Colònies i 

Campaments des de l’any 2012 fins l’actualitat. També ha col·laborat 

en activitats extraescolars en les etapes de Primària i Infantil 

(Piscina). 

Formació: Graduada en el Grau de Psicologia- - Máster Oficial en 

Psicopedagogia – Monitora de Lleure. 

 

 DAVID GUIXÀ ALBESA 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2009. Ha estat 

monitor dels projectes del lleure de l’escola; Casal d’Estiu, Colònies i 

Campaments des de l’any 2009 fins el 2018. Des de l’any 2009 fins 

l’actualitat, exerceix de tècnic d’equips de bàsquet de l’escola. 

Formació: Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació d’activitats 

Físico- Esportives- Tècnic de Bàsquet (Nivell Iniciació FCBQ). 

 

 

JORGE GUIXÀ ALBESA 

Exalumne del Col·legi Immaculada Concepció vinculat amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2014. Ha estat 

monitor dels projectes del lleure de l’escola; Casal d’Estiu, Colònies i 

Esplai des de l’any 2014 fins l’actualitat. Des de l’any 2013 fins 

l’actualitat, exerceix de tècnic d’equips de bàsquet de l’escola. 

Formació: Estudiant del Grau de Sociologia -Monitor de Lleure- 

Tècnic de Bàsquet (Nivell 0 FCBQ). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANNA POZA GONZÁLEZ 

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure i extraescolars des de l’any 2009. Ha estat 

monitora dels projectes del lleure de l’escola; Casal d’Estiu, Colònies i 

Esplai des de l’any 2009 fins l’actualitat. També col·labora en 

activitats extraescolars les etapes de Primària i Infantil (Piscina). 

Formació: Graduada en el Grau d’Infermeria- - Infermera de 

l’Hospital Corachán - Monitora de Lleure. 

 

 

SOFIA NAVARRO SANTOS 

Exalumna del Col·legi Immaculada Concepció vinculada amb les 

activitats de lleure des de l’any 2011. Ha estat monitora responsable 

de projectes del lleure de l’escola; Colònies des de l’any 2018 fins 

l’actualitat. 

Formació: Graduada en el Grau d’Infermeria - Infermera a la Clínica 

Barraquer de Barcelona - Monitora de Lleure. 

 

 

IGNASI COSTA ECHANIZ  

Des de l’any 2017 fins l’actualitat, exerceix de tècnic d’equips de 

bàsquet de l’escola i ha estat monitor d’activitats de lleure; casal 

d’estiu. 

Formació: Graduat en Enginyeria Superior de Tecnologies Industrials- 

Máster Especialitzat en Estructures i Construcció- Tècnic de Bàsquet 

(Nivell 1 FCBQ) - Tècnic esportiu inscrit en el ROPEC. 

 

 

 



 
 

4. BASES DEL NOSTRE PROJECTE 

El nostre projecte com a Associació pretén adaptar-nos a un nou context del centre 
aprofitant l’equip humà d’educadors i educadores valorat per les famílies i els infants i 
joves. D’aquesta manera, EIXIC vol millorar i copsar els interessos de tots els agents 
educatius del Institut Escola Eixample perquè l’escola esdevingui una comunitat 
educativa on l’educació formal i no formal segueixin una línia complementària per 
l’aprenentatge i el desenvolupament integral de les persones que hi formen part. 

Els trets diferencials que volem potenciar i dotar de valor són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENENTATGE SIGNIFICATIU 

Les nostres activitats extraescolars i els 
tallers d’aprenentatge pretenen dotar 
d’oportunitats als infants i joves basant-se 
en les preguntes, els interessos i les seves 
necessitats. Així doncs, les nostres activitats 
pretenen ser vivencials i que dotin 
d’experiències a qui vagin destinades. 

 

 APRENENTATGE ENTRE IGUALS 

Proposem activitats on l’alumnat pugui 
establir vincle emocionals i d’aquesta 
manera, la relació entre els infants i joves 
esdevingui fonamental per l’aprenentatge i 
l’aparició de noves preguntes, inquietuds i 
reptes. L’educador com a guia en un 
descobriment guiat de l’infant o jove.  

 

 
ACTIVITATS PER FAMÍLIES 

Les famílies són protagonistes en la 
comunitat educativa i en el nou context de 
l’Institut Escola Eixample, volem potenciar 
aquesta participació a través d’activitats, 
actes o propostes que seran valorades amb 
EIXIC per poder dur-les a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRIR-SE AL BARRI 

Potenciar activitats extraescolars on puguin 
participar-hi alumnes del centre i de fora 
d’aquest. Així doncs, en aquest sentit, les 
activitats de lleure esdevenen eix 
vertebrador per crear aquesta obertura; 
projectes com l’Esplai Xicranda, les 
Colònies, els Campaments i els Casals. 

#sombarri 

 

 

 

SENTIMENT DE PERTINENÇA 

EIXIC pretén crear un ambient familiar i 
d’activitats perquè els infants i joves es 
sentin part de l’escola. Participar en 
activitats de lleure i a mesura que vagin 
creixent, puguin formar-se en aquest àmbit 
per poder exercir com a monitors/es. 

#tancarelcercle 

 

 

 

 

 

 



Na ANNA COMPTE FERRER, amb DNI número
78.002.467-Z, advocada en exercici, especialista en
Dret Mercantil i Civil, col-legiada a l’Il-lustre Col-legi
d’Advocats de Barcelona amb el número 28.982,
exercint des del juny de 2003, que compta amb una
dilatada experiència professional i docent en l’àmbit
del dret mercantil i civil, formula i subscriu la present
nota

Objecte

El present document s’emet amb la finalitat
d’explicar com operaria l’Associació EIXIC- Esports i
Lleure (en endavant, indistintament, l’Associació o
EIXIC).

EIXIC serà una Associació sense ànim de lucre,
constituïda per a complir finalitats d’interès general i
particular, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, i a la Llei orgànica 1/2002,
de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Qui som, què fem, objectius i a qui ens
dirigim

L’Associació EIXIC es defineix com una entitat que
pretén oferir activitats en l’àmbit de l’educació no
formal.

L’Associació inicialment estarà formada per
persones que porten anys vinculades a l’Institut
Escola Eixample i amb una àmplia experiència en la
coordinació i organització d’activitats extraescolars,
de lleure i esportives.

EIXIC estarà compromesa amb l’educació i
creixement personal dels infants i joves. Els nostres
principals objectius seran coordinar i realitzar
projectes educatius i de creixement i, a la vegada,
oferir serveis que responguin a les necessitats dels
nostres destinataris (infants i joves des dels 3 als 16
anys) i les seves famílies. Així mateix, serà un vincle
comunicatiu amb la direcció, l’equip docent i l’AMPA
del centre, amb l’objectiu que tots els agents
educatius permetin interactuar per una educació
integral de l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.

NOTA SOBRE CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT 
ASSOCIACIÓ EIXIC-ESPORTS I LLEURE



Els principis bàsics d’EIXIC com entitat, i en els
quals es basarà per aconseguir els objectius
anteriors, són:

ü Tenir una metodologia oberta basada en la
creativitat dels infants i joves perquè l’alumnat
sigui el/la protagonista de l’ensenyament i
l’aprenentatge, de manera que gaudeixi del l’acció
que duu a terme en les activitats.

ü Importància de dur a terme activitats que tinguin
una acció educativa en l’educació no formal de
l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin
potenciar els aprenentatges entre iguals, de forma
significativa i funcional pel creixement vital
d’aquestes persones.

ü Despertar el sentiment de vincle amb l’escola i
amb el barri, de manera que aquest procés pugui
esdevenir un sentiment de pertinença i
d’arrelament amb el centre, tant per part de
l’alumnat com de les famílies.

ü Comptar amb un equip de professionals en
matèria d’educació formal i no formal per
despertar totes les inquietuds, necessitats i
emocions a través de les activitats proposades al
llarg del curs escolar.

ü A través de la seva acció, encomanar els valors
que promou l’escola als infants, joves, famílies i
professionals.

ü Ser una resposta real, innovadora i creativa a
través dels seus projectes de lleure, que s’adeqüin
a les necessitats de cada persona o col·lectiu.

L’ideari i valors d’EIXIC aniran en conjugació amb el
projecte educatiu de l’Institut i treballarà amb
responsabilitat, creativitat i consciència i amb un
objectiu que les seves accions siguin de qualitat. El
seu propòsit és que les activitats de lleure, esport i
aprenentatge que organitzin esdevinguin veritables
espais d’aprenentatge de qualitat dins de l’educació
dels infants, joves i les seves famílies.



Posada en marxa i funcionament de
l’Associació

L’Associació EIXIC es constituirà inicialment per tres
persones físiques vinculades a l’Institut, que
s’agruparan per treballar per assolir les finalitats
descrites a l’apartat anterior. La denominació que
utilitzarà és Associació EIXIC-Esports i Lleure.

Es constituirà voluntàriament mitjançant la redacció i
subscripció per part dels tres socis fundadors de
l’Acta fundacional (document en què les persones
implicades manifesten la seva voluntat de constituir
l’entitat, aproven els Estatuts i escullen la primera
junta directiva) i els Estatuts pels quals es regirà
l’Associació EIXIC. Els Estatuts són la norma bàsica
que regula el funcionament de l’associació, i
juntament amb la Llei d’Associacions vigent en cada
moment i els acords vàlids presos pels òrgans de
govern, constitueix el marc jurídic bàsic que han de
tenir en compte l’entitat i els seus socis .

Per tal que l’Associació tingui personalitat jurídica
davant de tercers, aquesta s’inscriurà en el Registre
de Dret i Entitats depenent del Departament de

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, només a
efectes de publicitat Així ho estableix la Llei 4/2008,
en el seu article 321-5 al preveure que “les
associacions s’han d’inscriure, només a efectes de
publicitat, en el Registre d’Associacions” .

Els òrgans a través dels quals actuarà l’Associació
són:

a) Assemblea General: constituïda per tots els
associats, que com a òrgan sobirà pot deliberar
sobre qualsevol assumpte d’interès per a
l’associació, adoptar acords en l’àmbit de la seva
competència i controlar l’activitat de l’òrgan de
govern.

b) Junta Directiva: òrgan de govern, que
administrarà, gestionarà i representarà els interessos
de l’Associació, d’acord amb la llei, els estatuts i les
disposicions i les directrius de l’assemblea general.
La Junta estarà presidida per Marco Contreras Sola.

La seva composició, nombre de persones i càrrecs
de les persones que la formen, així com la
periodicitat de les reunions, competències i dinàmica
de treball vindran determinades pels Estatuts de
l’entitat i les recomanacions o acords de
l’Assemblea.



c) Marco Contreras també exercirà el càrrec de
Director o Gerent de l’entitat, funció que legalment
és compatible amb el de President de la Junta
Directiva de l’entitat.

L’Associació actuarà amb els recursos materials i
humans necessaris per a complir amb els objectius i
finalitats descrits al present document i sempre
d’acord amb la legislació i normativa aplicable. A títol
d’exemple, es vol incidir que l’Associació disposarà
de les cobertures preceptives donades les activitats
que es desenvoluparan: assegurança de
responsabilitat civil (que té per objecte respondre per
nosaltres de les obligacions derivades dels danys
personals o materials que, per causa de la nostra
activitat puguin patir terceres persones),
assegurança d’accidents per als voluntaris, etc...

Finalment, la voluntat de l’Associació es fer créixer el
projecte amb persones voluntàries i més sòcies que
vulguin participar en el projecte i en la consecució de
les seves finalitats.

A Barcelona, a 24 d’abril de 2020.

Anna Compte Ferrer
ICAB 28.982



 



 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ          1 

 

2. HORARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS       2 

 

3. QUOTES           3 

 

4. FUNCIONAMENT I INDICACIONS        4 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS      5 

 

·ARTÍSTIC           5 

 

·ANGLÈS           7 

 

·ESPORT           8 

 

·ROBÒTICA           12 

 

·MÚSICA           13 

 

·LLEURE           14 

 

6. INTRODUCCIÓ TALLERS D’APRENENTATGE       16 

 

7. PROJECTE DE TALLERS D’APRENENTATGE       17 

 

8. HORARIS           18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       



9. DESCRIPCIÓ DELS TALLERS D’APRENENTATGE      19 

 

EDUCACIÓ INFANTIL          

ENJOY           19 

ROBÒTICA           20 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

LET’S PLAY- SPEAK- TIME TO TALK        21 

PROGRAMACIÓ          22 

JOCS DE TAULA          23 

ESCACS           24 

DANSA I CANT          25 

EXPERIMENTA          26 

ALLEY-EZ           27 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

PROGRAMACIÓ          28 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE         29 

GET YOUR CERTIFICATE         30 

 

10. PLA DE CONTINGÈNCIA         31 

 

11. PROJECTE PER LES FAMÍLIES        32 

 

 

 



  

1 
 

ASSOCIACIÓ EIXIC 
PROPOSTA  CURS 2020-2021 
 

 
 1.INTRODUCCIÓ 

L’associació EIXIC es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de 

l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu  amb la 

direcció, l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents 

educatius permetin interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut 

Escola Eixample.  

 

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són: 

·Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè 
l’alumnat sigui el/la protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que 
gaudeixi del l’acció que duu a terme en les activitats. 

·Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació no 
formal de l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els aprenentatges 
entre iguals, de forma significativa i funcional pel creixement vital d’aquestes 
persones. 

·Despertar el sentiment de vincle amb l’escola i amb el barri, de manera que aquest 
procés pugui esdevenir un sentiment de pertinença i d’arrelament amb el centre, tant 
per part de l’alumnat com de les famílies. 

· Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal per 
despertar totes les inquietuds, necessitats i emocions a través de les activitats 
proposades al llarg del curs escolar. 

Per qualsevol dubte o observació, estem a la vostra disposició i us podeu adreçar al 
següent  e-mail:  asoeixic@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asoeixic@gmail.com
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2. HORARI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MIGDIA   

12.00h a 
12.30h 

SISENA HORA EDUCACIÓ INFANTIL 

13.00h a 
14.00h 

ANGLÈS (Pri) ANGLÈS (Pri) ANGLÈS (Pri) ANGLÈS (Pri)  

14.00h a 
15.00h 

MÚSICA (3r i 4t) MÚSICA (ESO) MÚSICA (5è i 
6è) 

MÚSICA (ESO)   

14.00h a 
15.00h 

ANGLÈS (ESO) ANGLÈS (ESO) ANGLÈS (ESO) ANGLÈS (ESO)   

TARDA   

 16.30h a 
 19.00h 

    PISCINA 
(Des de P3 fins1r) 

    

16.00h- 
17.00h 
  

  
SISENA HORA (PRIMÀRIA) 

17.00h- 
18.15h 

TEATRE 
INFANTIL 
(P3, P4 i P5) 

TEATRE 
PRIMÀRIA 
(1r, 2n i 3r) 

TEATRE 
PRIMÀRIA 
(4t, 5è i 6è) 

DANSA 
MODERNA (Pri) 

  

ROBÒTICA(Pri) 

17.00h a 
18.15h 

PREBÀSQUET 
(1r i 2n) 

   BÀSQUET 
Benjamí Masculí 
(3r i 4t) 

ESCOLA DE 
BÀSQUET 
(P3,P4 i P5) 

   BÀSQUET 
Aleví Femení 
(4t, 5è i 6è) 

PREBÀSQUET 
(1r i 2n) 
BÀSQUET 
Benjamí Masculí 
(3r i 4t) 
  

ESCOLA DE 
BÀSQUET 
(P3,P4 i P5) 
BÀSQUET 
Aleví Femení 
(4t, 5è i 6è) 
  

  

18.00h a 
19.30h 

BÀSQUET 
Preinfantil 
Masculí 
(1r ESO) 
BÀSQUET 
Cadet Masculí 1 
(4t ESO) 

BÀSQUET 
Infantil Femení 
(1r i 2n ESO) 
BÀSQUET 
Cadet Masculí 
2 (2n i 3r ESO) 

BÀSQUET 
Preinfantil 
Masculí 
(1r ESO) 
BÀSQUET 
Cadet Masculí 1 
(4t ESO) 

BÀSQUET 
Infantil Femení 
(1r I 2n ESO) 
BÀSQUET 
Cadet Masculí 
2 
(2n i 3r ESO) 

  

18.45h a 
20.30h 

BÀSQUET 
Junior Masculí 
  
  

BÀSQUET 
Junior Femení 

BÀSQUET 
Junior Masculí 

BÀSQUET 
Junior Femení 

  

19.30h a 
20.30h 

  MARES CIC 
(Famílies) 

FITCIC 
(Famílies) 
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3. QUOTES  
 

ACTIVITATS MENSUALS ANUALS 

TEATRE 
28,00 € x 8 224, 00 € 

DANSA MODERNA 
28,00€ x 8 224, 00 € 

ANGLÈS  
INFANTIL: 40 ,95 € x 10                    409, 50 € 

PRIMÀRIA I ESO: 54,50 x 10                    545, 00 € 

ESCOLA DE BÀSQUET 
36,00 € x 9 324,00 € 

PREBÀSQUET 
40,00 € x 9   360, 00 € 

BÀSQUET 50,00 € x 9   450, 00 € 

PISCINA 50,00€ x 9   450, 00 € 

ROBÒTICA 42,00 € x 9 378, 00 € 

MÚSICA 
28,00 € x 8 224, 00 € 

ESPLAI CIC 
8,00 € x 8 

64,00 € 

MARES CIC 
16,00€ x 9 

144,00 € 

FITCIC 
16,00€ x 9 

144,00 € 

 

Es contemplen descomptes del 10% en els següents casos: 

· Famílies monoparentals · Famílies nombroses  

Aquests són els preus de les quotes fixades per EIXIC. En referència a la quota 

“d’anglès”, es concreta la mateixa que el darrer curs degut a què cal negociar aquesta 

amb Kith. 
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4. FUNCIONAMENT I INDICACIONS 

ACTIVITATS CALENDARI LECTIU 

ACTIVITATS CALENDARI NO LECTIU 

 

 

ACTIVITAT HORARIS FRANJA CURSOS 

TEATRE 
Una sessió setmanal d’1h Tarda Des de P3 fins 6è 

de Primària. 

DANSA MODERNA Una sessió setmanal d’1h Tarda Des de 1r fins 6è 
de Primària. 

ANGLÈS  
Activitat de  dues sessions 

setmanals d’1h a la setmana. 

Migdia Des de P4 fins 4t 

d’ESO. 

ESCOLA DE BÀSQUET Dues sessions d’1h a la setmana.  Tarda Des de P3 fins P5. 

PREBÀSQUET  Dues sessions d’1h a la setmana. Tarda Des de 1r fins 2n 

de Primària. 

BÀSQUET 
Dues sessions d’una 1h setmanal 

en horari de tarda + 1 partit 

setmanal 

Tarda 
Des de 3r fins 4t 

d’ESO. 

PISCINA Una sessió setmanal de  3/4 

d’hora. 

Tarda Des de P3 fins 2n 

de Primària. 

ROBÒTICA 
Una sessió setmanal d’1h i 15 

minuts.  

Tarda Des de 1r fins 6è 

de Primària. 

MÚSICA 
Una sessió setmanal d’1h. Migdia Des de 3r fins 4t 

d’ESO. 

ESPLAI XICRANDA 
Una trobada al mes (sortida o 

trobada al centre) 

Matí/Tarda Des de P3 fins 6è 

de Primària. 

MARES CIC 
Una sessió setmanal d’1h Tarda Famílies 

FITCIC 
Una sessió setmanal d’1h Tarda Famílies 

ACTIVITAT PERÍODE DE REALITZACIÓ CURSOS 

CASAL D’ESTIU Primera quinzena de setembre de 2020 

Del 21 de juny al 30 de juliol de 2021 

Des de P3 fins 6è 

de Primària 

CAMPAMENTS Darrera setmana de juny Des de 1r a 2n 

d’ESO 

COLÒNIES D’ESTIU Primera quinzena de juliol de 2021 Des de P5 a 6è de 
Primària 

STAGE CAMP 
BASKETBALL 

Primera quinzena de setembre de 2020 

 

Des de 5è fins 4t 

d’ESO 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

TEATRE 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El teatre es concreta com una activitat extraescolar on els infants tindran 
l’oportunitat d’expressar sensacions, emocions i interessos trobant la millor 
manera de fer-ho i adequant-se a les seves necessitats (gestos, veu, pintura...). 
D’aquesta manera, l’alumne/a té oportunitat d’expressar al mateix temps que 
aprèn. 

El procés de creixement en matèria d’expressió va evolucionant des dels més 
petits (P3) fins el darrer curs de Primària (6è). Així, l’alumnat pot anar adquirint 
noves tècniques a l’hora de trobar-se en un escenari. 

A final de curs, es durà a terme una obra de teatre per poder compartir amb el 
públic tots els progressos i els aprenentatges que s’han anat adquirint durant 
el curs. 
 

OBJECTIUS 

 
-Aprendre a expressar emocions, sentiments i interessos davant dels altres. 
-Conèixer i identificar les pròpies emocions per donar-li una expressió verbal o 
no verbal. 
-Dominar el propi cos a través de gestos, moviments, llenguatge... 
-Poder participar en un projecte grupal per escenificar com a objectiu comú. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍSTIC 

CURSOS Des de P3 fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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DANSA MODERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària. 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es duran a terme activitats relacionades amb balls de diverses tipologies per 
poder afavorir l’expressió a través del propi cos i la música.  

Es preparen dues activitats extres, uns dies abans de Nadal es fa un assaig 
obert per a veure els progressos que s’han fet. A final de curs es durà a terme 
una petita mostra com a cloenda de l’activitat. 
 

OBJECTIUS 

 
-Aprendre a gaudir de la dansa en diferents estils. 
-Cuidar el propi cos per desenvolupar l’activitat. 
-Dominar el propi cos a través de gestos, moviments, llenguatge... 
-Poder participar en un projecte grupal per escenificar com a objectiu comú. 
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ANGLÈS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de P4 fins 4t d’ESO. 

HORARIS Activitat de  dues sessions setmanals d’1h a la 
setmana. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat extraescolar es defineix com un complement a 
l’aprenentatge que el nostre alumnat duu a terme a les classes d’anglès de 
l’escola i per tant, és un procés de desenvolupament de la seva competència 
lingüística en anglès. 

L’activitat d’anglès extraescolar és gestionada per EIXIC, en estreta 
col·laboració i coordinació amb la nostra escola. 

Les classes són impartides amb dinàmica de conversa en llengua anglesa, 
cercant un camí natural en l’aprenentatge de l’idioma, prioritzant la 
comprensió i l’expressió oral. 

 

OBJECTIUS 

-Motivar els alumnes per a l’aprenentatge de l’anglès. 

-Millorar la competència lingüística en anglès dels nostres alumnes. 

-Facilitar eines d’avaluació externa que certifiquin aquesta competència: 

exàmens de Trinity College London i Cambridge University. 
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ESPORT 
 

ESCOLA DE BÀSQUET 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Volem que l’escola de bàsquet sigui una activitat important dins la formació 
integral del nen i la nena, conduint i millorant el desenvolupament físic i 
motriu de l’alumne; i oferir-los un espai per jugar, aprendre, relacionar-se i 
créixer en relació amb l’esport que es practica a l’escola (el bàsquet). 

Les eines metodològiques seran jocs que possibilitin el desenvolupament 
motriu i el treball d’equip; incidim en la millora de l’equilibri, la coordinació, les 
qualitats físiques bàsiques (velocitat, força, resistència i flexibilitat) en benefici 
tot plegat del domini del propi cos i del control de la pilota en relació amb 
l’esport que ens ocupa. 

En els diferents jocs i activitats incidirem en la cooperació, els hàbits esportius i 
d’higiene. També utilitzarem diferents tipus de material: pilotes, cèrcols, 
cordes, cistelles ,... 

 

OBJECTIUS 

 
-Millora de les habilitats motrius. 
-Iniciar-se en l’esport del bàsquet. 
-Potenciar la relació de grup i l’adquisició d’hàbits. 
-Gaudir de l’activitat, del joc i de l’exercici físic. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de P3 fins P5. 

HORARIS Dues sessions d’1h a la setmana. 
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PREBÀSQUET 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’esport i el seu pas previ, que és el joc, son activitats que produeixen en els 
nens i nenes un elevat grau de motivació. Trobem en la pràctica esportiva una 
eina educativa immillorable, alternativa, paral·lela i complementària a la 
tasca realitzada en horari lectiu. 

A primer i segon de primària treballem específicament el bàsquet. D’octubre a 
desembre aprendrem les bases del joc; a partir del gener començarem l’esport 
de competició participant en  partits contra altres escoles de Barcelona. 
 

OBJECTIUS 

-Potenciar la coordinació dinàmica general 

-Fomentar la relació de grup, d’equip, i la confiança en un mateix 

-Iniciar el treball específic de minibàsquet 

-Gaudir de l’esport i de l’exercici  físic 

-Començar a viure l’esport de competició 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 2n de Primària. 

HORARIS Dues sessions d’1h a la setmana 

14 
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BÀSQUET DE COMPETICIÓ 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat extraescolar de bàsquet pretén aproximar l’alumnat de l’escola a 
un esport de competició. A part dels coneixements tècnics d’aquest esport, 
els participants viuran els valors associats a aquesta  pràctica. 

Els nostres equips de bàsquet de Primària competeixen a la lliga del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). 

A partir de l’ESO, disputaran la competició a la Federació Catalana de Basquet. 

 

OBJECTIUS 

-Aprendre a créixer i a experimentar a través de la competició. 

-Saber valorar l’esport com eina educativa, integradora i de gaudi. 

-Afavorir la convivència entre els contraris desenvolupant l’amistat i el joc net. 

-Crear hàbits de conducta en la formació en valors. 

- Viure l’esport de competició. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 3r fins 4t d’ESO. 

HORARIS Dues sessions d’una 1h setmanal en horari de 

tarda + 1 partit setmanal 
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PISCINA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
L’activitat extraescolar es durà al Club Natació Barcelona, on gaudim en un 
entorn aquàtic acompanyats d’un equip de monitors especialitzats.  
 

OBJECTIUS 

-Oferir l’oportunitat als infants de gaudir i agafar confiança en un entorn 
aquàtic 

-Fomentar l’autonomia dels infants a l’hora de preparar-se i cuidar les seves 
coses 

-Compartir un moment de diversió amb els amics de l’escola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de P3 fins 2n de Primària. 

HORARIS De 16.30h a 19.00h (inclou transport i recollida 
de l’alumnat) 

Una sessió setmanal de  3/4 d’hora. 

12 
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ROBÒTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària. 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h i 15 minuts. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que proposa endinsar a l’alumnat en la temàtica de la robòtica a 
través de la programació, construcció d’objectes i robots. 

En aquesta activitat es treballen habilitats com en treball en equip, la 
metodologia de treball per projectes i la robòtica.. 
 

OBJECTIUS 

-Formar equips entre alumnes en relació amb les seves inquietuds 

-Desenvolupar habilitats dels estudiants en l'aprenentatge de com aprendre 

-Dissenyar els programes i els robots de llançament durant una activitat cara a 
cara 
 

22 
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MÚSICA 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 3r de Primària fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

A l’escola entenem l’extraescolar de música com  un procés d’aprenentatge 

que comença a  3r de Primària i que va creixent en funció de les necessitats i 

interessos de cada alumne. Així doncs, valorem l’aprenentatge del llenguatge 

musical i el domini d’un instrument.  

 

OBJECTIUS 

-Iniciar els alumnes en el coneixement de l’instrument i del llenguatge musical 

-Treballar les partitures i com interpretar-les. 
-Aprofundir en el treball rítmic, interpretació de cançons populars pròpies i 
d’arreu del món. 
-Fer treball individual i també interpretació en grup. 
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LLEURE  

 

 

CURSOS Des de P-3 fins a 2n d’ESO 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Espai de trobada on es proposen activitats basades en jocs, dinàmiques i 

excursions per fomentar la cohesió i els vincles emocionals entre els/les 

alumnes de l’escola. 

 

OBJECTIUS 

-Potenciar els vincles emocionals entre la comunitat d’alumnes de l’escola. 

-Fomentar l’autonomia de l’alumnat a través d’experiències i vivències en un 
entorn diferent. 

-Gaudir d’activitats, jocs i dinàmiques guiades per l’equip de monitores I 
monitors de lleure d’EIXIC. 

- Obrir el centre al barri per crear una comunitat educativa basada en 
l’educació en el lleure. 

 

ESPLAI XICRANDA 

Activitat mensuals en cap de setmana per l’alumnat des de P-3 fins 6è de 

Primària que es duran a terme a l’escola, es faran excursions i activitats per 

famílies. 

 

CASAL D’ESTIU 

5 setmanes de juny a juliol (de P3 a 6è de Primària) 

De l’1 de setembre a l’inici de classes (de P3 a 6è de Primària) 

 

COLÒNIES D’ESTIU 2021 

 

-P5, 1r i 2n de Primària – 6 dies durant la primera quinzena de juliol.  

-3r a 6è de Primària – 10 dies durant la primera quinzena de juliol 

 

CAMPAMENTS  2021 

Darrera setmana de juny (alumnes de 1r i 2n d’ESO) 
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6.INTRODUCCIÓ TALLERS D’APRENENTATGE 

L’associació EIXIC es defineix com una entitat que pretén oferir activitats en l’àmbit  de 

l’educació no formal. De manera que s’estableixi un vincle comunicatiu amb la 

direcció, l’equip docent i l’AMPA del centre, amb l’objectiu que tots els agents 

educatius permetin interactuar per una educació integral de l’alumnat de l’Institut 

Escola Eixample.  

 

Els principis bàsics d’EIXIC com entitat són: 

·Tenir una metodologia oberta basada en la creativitat dels infants i joves perquè 
l’alumnat sigui el/la protagonista de l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que 
gaudeixi del l’acció que duu a terme en les activitats. 

·Importància de dur a terme activitats que tinguin una acció educativa en l’educació no 
formal de l’alumne/a i que d’aquesta manera, es puguin potenciar els aprenentatges 
entre iguals, de forma significativa i funcional pel creixement vital d’aquestes 
persones. Aplicarem la codocència quan el nombre d’alumnes quan es superin les 
ràtios òptimes per l’aprenentatge. 

· Comptar amb un equip de professionals en matèria d’educació formal i no formal per 
despertar totes les inquietuds, necessitats i emocions a través de les activitats 
proposades al llarg del curs escolar. Així doncs, comptem amb un equip format per: 
mestres d’educació primària, mestres d’educació infantil, psicologia, directores i 
directors de lleure, monitors/es de lleure i graduats en enginyeries. 

Per qualsevol dubte o observació, estem a la vostra disposició i us podeu adreçar al 
següent  e-mail:  asoeixic@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asoeixic@gmail.com
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7. PROJECTE DE TALLERS D’APRENTENTATGE 

EIXIC com a entitat, pretén oferir una proposta d’activitats d’aprenentatge per les 
diverses etapes escolars de l’Institut Escola Eixample; educació infantil, primària i 
secundària. 

L’objectiu d’aquests “tallers d’aprenentatge” és dotar d’oportunitats per aprendre en 
diversos àmbits, basant-nos en el principi que els continguts, els processos i les 
actituds esdevinguin funcionals i significatius per la seva vida quotidiana. 

El marc educatiu on es concreten aquest conjunt d’activitats o tallers és l’educació no 
formal enfocada en relació amb les competències que marca el currículum 
competencial en l’àmbit de l’educació. Per aquest motiu, els nostres professionals són 
persones amb experiència i titulades en matèria d’educació: graduats en educació 
primària, infantil, psicologia, pedagogia i professionals amb experiència en activitats 
educatives de l’educació no formal. 

Els tallers d’aprenentatge es concreten en hores diferents en funció de l’etapa escolar 
en què es troben els alumnes i la seva disposició és la següent: 

- Educació Infantil: 2,5 hores setmanals. 
- Educació Primària: 5 hores setmanals. 
- Educació Secundària: 3 hores setmanals. 

Aquesta oferta d’activitats, cal tenir en compte, que són no exclusives i que tot alumne 
de l’escola, té el dret a poder dur-les a terme. Per aquest motiu, EIXIC, com a entitat 
adapta al seu programa en funció de les necessitats i inquietuds d’alumnes i famílies. 

Les quotes concretades per la sisena hora són les següents:  

Tenim en compte que els tallers d’aprenentatge es concretaran des del primer dia de 
curs lectiu fins al darrer. Així doncs, es fixaran 10 quotes. 

Es contemplen descomptes del 10% en els següents casos: 

· Famílies monoparentals · Famílies nombroses  

Des de l’àrea pedagògica d’aquests tallers d’aprenentatge, es contempla com uns 
tallers que ofereixen aprenentatges funcionals i significatius per l’alumnat. Així doncs, 
es vol fer dur a terme un projecte transversal on les competències educatives es 
complementin unes amb altres. 
Malgrat tot, si hi hagués casos on no es poden dur a terme determinats tallers 
d’aprenentatges, s’aplicaria una quota reduïda dels que es realitzen respecte el total 
d’aquests. 

 

ETAPA PREU QUOTA ANUAL 

INFANTIL 30 € 300€ 

PRIMÀRIA 55€ 550€ 

ESO  45€ 450€ 
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8. HORARIS  
*Aproximació d’horaris a l’espera dels horaris definitius. 
 
INFANTIL: Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 12h a 12.30h 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 A  Enjoy Robòtica Enjoy Robòtica Enjoy 

P3 B Enjoy Robòtica Enjoy Robòtica  Enjoy 

P4 Robòtica        Enjoy Robòtica        Enjoy Enjoy 

P5 Robòtica Enjoy Robòtica Enjoy   Enjoy 

 

PRIMÀRIA: Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 16h a 17h. 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r  Experimenta  Jocs de taula Dansa i Cant Programació Let’s Play 

2n  Dansa i Cant  Jocs de taula Let’s Play Programació Experimenta  

  3r Escacs Dansa i Cant Speak Experimenta Programació 

4t  Allez-y Speak Programació Dansa i Cant Escacs 

5è  Dansa i Cant Programació Escacs Allez-y Time to talk 

6è  Programació Allez-y Dansa i Cant Time to talk Escacs 

 

ESO : Tallers d’aprenentatge que es duran a terme de 8h a 9h. 

 
* En el cas que es superes la ràtio s’aplicarà la codocència a l’aula. 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1r Programació Educació en el 
lleure 

 Get your 
certificate 

 

2n Get your 
certificate 

  Educació en 
el lleure 

Programació 

3r  Get your 
certificate 

Educació en el 
lleure 

Programació  

4t  Programació Get your 
certificate 

 Educació en el 
lleure 
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9.DESCRIPCIÓ DELS TALLERS D’APRENENTATGE 

 

ENJOY 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat té com a objectiu, l’aprenentatge de la llengua anglesa a 
través de: 

 Jocs 
 Recursos digitals i auditius 

 La pràctica activa ( taller de cuines, manualitats..)  

 

OBJECTIUS 

 

-Acostumar l’alumnat a sentir la llengua anglesa.  
-Relacionar significat i significants de paraules que poden utilitzar els/les 
alumne en la seva vida quotidiana. 

-Articular fonèticament les primeres paraules en llengua anglesa.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CURSOS Des de P3 fins P5 

HORARIS 3 Sessions de 30 minuts  
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ROBÒTICA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius 
digitals, apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de 
procediments i accions relacionades amb la “programació computacional” i 
entendre aquests conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.  

  

És per això que volem fer un pas més i volem que el alumnes aprenguin els primers 
passos per programar i entendre el concepte “ programació computacional”. És per 
aquest motiu, que volem donar les eines necessàries als alumnes perquè puguin 
desenvolupar les competències necessàries per donar resposta als reptes 
d'aprenentatge, donant resposta a les demandes actuals i futures del segle XXI. 
 

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà 
utilitza els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

OBJECTIUS 

 

-Aprendre a partir de l’error, i eliminar, en conseqüència, la creença que 
equivocar-se és terrible.  
-Potenciar les primeres fases en relació a l’autonomia utilitzant la domòtica en 
la seva vida quotidiana. 
-Conèixer que existeixen més d’una forma per superar un repte 
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar 
els reptes en equip. 
-Evidenciar tots aquells coneixements adquirits en les diverses àrees  de 
l’escola i fora de l’escola ( interdisciplinarietat del coneixement) per tal de 
poder superar els reptes proposats.  
-Preparar per fer front a les situacions actuals i futur. 
 
 

 

 

CURSOS Des de P3 fins P5 

HORARIS 2 Sessions de 30 minuts  
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LET’S PLAY- SPEAK- TIME TO TALK 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Aquesta activitat volem complementar l'aprenentatge de l'anglès que es 
fonamenta a l’escola. Per aquest motiu, durant aquesta activitat es cercarà 
activitats i models lingüístics on l’alumne pugui desenvolupar la seva 
competència lingüística i l’adquisició dels hàbits lingüístics.  
 

Proposem dotar als alumnes de una sèrie de recursos i eines d’aquesta llengua 
estrangera que els hi permet tenir un base piramidal del seu aprenentatge 
molt amplia per fer front a les situacions futures que es podrà trobar en el seu 
dia a dia. 
 

Per dur a terme aquesta activitat es dura a terme en jocs, caracteritzacions, 
teatre... Situacions on l’alumne/a sigui el protagonista.  

 

OBJECTIUS 

 

-Facilitar l'aprenentatge relacionat amb aspectes orals. 
-Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i de 
comprensió. 
-Posar en practicar el seu llenguatge oral en situacions concretes a l’aula 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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PROGRAMACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius 
digitals, apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de 
procediments i accions relacionades amb la “programació computacional” i 
entendre aquests conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.  

  

És per això que volem fer un pas més i volem que el alumnes aprenguin els primers 
passos per programar i entendre el concepte “ programació computacional”. És per 
aquest motiu, que volem donar les eines necessàries als alumnes perquè puguin 
desenvolupar les competències necessàries per donar resposta als reptes 
d'aprenentatge, donant resposta a les demandes actuals i futures del segle XXI. 
 

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà 
utilitza els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

OBJECTIUS 

 

-Aprendre a partir de l’error, i eliminar, en conseqüència, la creença que 
equivocar-se és terrible.  
-Potenciar les primeres fases en relació a l’autonomia utilitzant la domòtica en 
la seva vida quotidiana. 
-Conèixer que existeixen més d’una forma per superar un repte 
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar 
els reptes en equip. 
-Evidenciar tots aquells coneixements adquirits en les diverses àrees  de 
l’escola i fora de l’escola ( interdisciplinarietat del coneixement) per tal de 
poder superar els reptes proposats.  
-Preparar per fer front a les situacions actuals i futur. 
 
 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 



  

23 
 

ASSOCIACIÓ EIXIC 
PROPOSTA  CURS 2020-2021 
 

 
JOCS DE TAULA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat pretén relacionar continguts matemàtics amb una proposta de jocs 
de taula. Aquests recursos permetran a l’alumnat realitzar un procés cognitiu 
que doni transferència i funcionalitat a tot allò que va adquirint en el seu 
procés d’aprenentatge en relació amb la competència matemàtica. 

El taller d’aprenentatge també concreta en els seus objectius, la importància 
d’aprendre a treballar en equips o grups per resoldre jocs en grup, on la 
comunicació i arribar a objectius comuns tindran molta importància en el 
desenvolupament del joc. 

 

OBJECTIUS 

 
-Potenciar el càlcul mental a través de jocs en operacions aritmètiques. 
-Transferir l’aprenentatge de la numeració a través d’accions en un taulell. 
-Triar estratègies envers el joc tenint en compte càlculs propis, del grup o 
l’oponent. 
- Aprendre a arribar a acords amb el grup per transferir-ho en el joc.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 2n de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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ESCACS 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els escacs esdevenen un joc de taula clàssic on es poden assolir coneixements i 
l’aplicació d’aquests en relació a un joc i de retruc, ens permet fer 
aprenentatges significatius en relació a la competència matemàtica. 

L’activitat té un recorregut de 4 cursos, de manera que l’alumnat pugui dur a 
terme una iniciació en la pràctica dels escacs i a mesura que va aprenent 
aprenent noves estratègies, moviments i procediments cognitius en relació 
amb aquesta disciplina, es proposen nous reptes pels infants. 

 

OBJECTIUS 

 
-Concretar un aprenentatge lúdic i funcional de les matemàtiques. 
-Conèixer els escacs com a disciplina en relació amb conceptes matemàtics 
(simetria, enumeració, posicionament...) 
-Aprendre estratègies per resoldre situacions que esdevenen en el taulell de 
joc. 
-Potenciar processos cognitius que permetin a l’alumne/a prendre decisions en 
relació amb la disciplina que s’està treballant. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 3r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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DANSA I CANT 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge es concreta com un taller d’aprenentatge per poder 
expressar, conèixer i mostrar composicions en matèria de danses, balls i 
cançons; un recurs molt interessant per incidir en la competència artística i 
cultural 

L’alumnat participarà en danses d’arreu del món i estils. D’aquesta manera, 
tindran l’oportunitat d’expressar amb el seu cos, de potenciar totes aquelles 
emocions o sentiments que els pugui evocar la música i els ritmes que es 
desenvolupin en l’espai d’aprenentatge. 

Un altre aspecte fonamental d’aquest taller és la presència de la veu com a 
instrument en el nostre dia a dia; com l’utilitzem, com educar-la, cuidar del 
nostre aparell fonador i utilitzar la veu apropiadament quan cantem. 

 

OBJECTIUS 

 
-Conèixer danses i cançons de diverses cultures i de la nostra pròpia. 
-Expressar amb el nostre cos, tot allò que ens evoca la música a través d’un 
control motor, coreografies i moviments. 
-Educar el nostre aparell fonador per tenir cura d’aquest durant la nostra vida 
quotidiana. 
-Dur a terme projectes grupals on la música, en qualsevol dels formats 
treballats, sigui significatiu i pertinent pels alumnes. 
-Participar en activitats amb altres centres que permetin compartir 
experiències 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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EXPERIMENTA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge té la finalitat de donar l’oportunitat a l’alumnat  de 
tractar temàtiques en matèria de ciències naturals i socials a través d’aquests, 
puguin experimentar amb models adaptats a les seves necessitats i inquietuds. 

Treballarem amb material que puguin tocar, moure i observar per poder donar 
resposta a les preguntes que es puguin anar fent sobre una temàtica concreta. 

 

OBJECTIUS 

 
-Fer-se preguntes sobre una temàtica concreta i cercar respostes a través de 
l’experiència. 
-Adaptar el mètode científic en aquestes edats per fer un procés on ells i elles 
siguin els/les protagonistes de l’aprenentatge. 
-Utilitzar materials senzills i accessibles per treballar conceptes i procediments 
relacionats amb la ciència. 
-Donar l’oportunitat de fer projectes a l’alumnat i que siguin aquests qui ho 
expliquin als seus iguals. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 3r de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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ALLEZ-Y 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller d’aprenentatge és una oportunitat per conèixer una nova llengua: el 
francès. Aquest aprenentatge es durà a terme de forma progressiva i partint 
dels coneixements previs del grup.  

Es concretaran les expressions més funcionals en els seus inicis i a mesura que 
l’alumnat vagi progressant, s’aniran adquirint nous coneixements per poder 
tenir una bona base en llengua francesa.  

 

OBJECTIUS 

 
-Conèixer expressions bàsiques i funcionals en llengua francesa. 
-Dotar de significat a tots aquells aprenentatges que es van adquirint de forma 
progressiva a nivell individual i grupal. 
-Expressar oralment i en escrit amb una llengua nova i diferent al nostre 
context habitual. 
.Dinamitzar activitats grupals que permetin dur a terme un aprenentatge més 
lúdic i significatiu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 4t fins 6è de Primària 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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PROGRAMACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius 
digitals, apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de 
procediments i accions relacionades amb la “programació computacional” i 
entendre aquests conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.  

  

És per això que volem fer un pas més i volem que el alumnes aprenguin els primers 
passos per programar i entendre el concepte “ programació computacional”. És per 
aquest motiu, que volem donar les eines necessàries als alumnes perquè puguin 
desenvolupar les competències necessàries per donar resposta als reptes 
d'aprenentatge, donant resposta a les demandes actuals i futures del segle XXI. 
 

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials 
motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els 
desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà 
utilitza els seus coneixements. 
 

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que 
fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en 
equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball 
cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.  

 

OBJECTIUS 

 

-Aprendre a partir de l’error, i eliminar, en conseqüència, la creença que 
equivocar-se és terrible.  
-Potenciar les primeres fases en relació a l’autonomia utilitzant la domòtica en 
la seva vida quotidiana. 
-Conèixer que existeixen més d’una forma per superar un repte 
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar 
els reptes en equip. 
-Evidenciar tots aquells coneixements adquirits en les diverses àrees  de 
l’escola i fora de l’escola ( interdisciplinarietat del coneixement) per tal de 
poder superar els reptes proposats.  
-Preparar per fer front a les situacions actuals i futur. 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

CURSOS Des de 1r fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
L’educació en el lleure  és una oportunitat per entendre la societat que ens envolta i 
com podem actuar en relació amb aquesta. Així doncs, en aquest taller, potenciarem 
totes aquelles habilitats per poder obrir-nos portes en molts àmbits de la nostra 
societat; voluntariat, monitoratge, col·laboració amb entitats… 
 
Serà un espai per poder fer pràctiques en moltes temàtiques que ens permetran 
“despertar” aptituds i actituds útils i funcionals per la nostra vida com a ciutadans: 
debatre sobre temes que ens inquietin, relacionar-nos amb la natura, tenir cura de 
la nostra alimentació, primers auxilis... 

 

OBJECTIUS 

 
-Potenciar els vincles afectius entre els membres del grup en relació a la 
competència comunicativa. 
-Aprendre a transmetre opinions i també, a acceptar altres punts de vista. 
-Conèixer contextos diferents als nostres i valorar-los. 
-Prendre consciència del planeta i potenciar accions per preservar-lo. 
- Dur a terme dinàmiques de grup que proporcionin un bagatge emocional 
individual i col·lectiu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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GET YOUR CERTIFICATE 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 

Aquesta activitat volem complementar l'aprenentatge de l'anglès que es 
fonamenta a l’escola. Per aquest motiu, durant aquesta activitat es cercarà 
activitats i models lingüístics on l’alumne pugui desenvolupar la seva 
competència lingüística i l’adquisició dels hàbits lingüístics.  
 

Proposem dotar als alumnes de una sèrie de recursos i eines d’aquesta llengua 
estrangera que els hi permet tenir un base piramidal del seu aprenentatge 
molt amplia per fer front a les situacions futures que es podrà trobar en el seu 
dia a dia. 
 

Per dur a terme aquesta activitat es dura a terme en jocs, caracteritzacions, 
teatre... Situacions on l’alumne/a sigui el protagonista.  

 

OBJECTIUS 

 

-Facilitar l'aprenentatge relacionat amb aspectes orals. 
-Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i de 
comprensió. 
-Posar en practicar el seu llenguatge oral en situacions concretes a l’aula. 
-Preparar a l’alumnat per poder dur a terme els exàmens oficials de llengua 
anglesa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Des de 1r fins 4t d’ESO 

HORARIS Una sessió setmanal d’1h 
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10. PLA DE CONTINGÈNCIA 

Tenint en compte el context i la situació excepcional que estem vivint en aquest 

darrers mesos, en relació amb la pandèmia de la COVID 19, EIXIC prepara un marc 

estratègic en funció de la seva evolució. 

Aquest marc estratègic i línia de actuació es veurà condicionat per l’evolució de la 

pandèmia i les directrius que concretin les conselleries i departaments competents en 

les nostres activitats extraescolars i tallers d’aprenentatge: conselleria de salut, 

departament d’educació, direcció del centre i conselleria de treball (joventut). Tenint 

en compte aquestes condicions i la normativa, l’Associació adaptarà les seves 

activitats. 

Així doncs, EIXIC proposa les següents opcions en els possibles casos: 

· En relació als tallers d’aprenentatge, poder realitzar-los a les aules adaptant-nos a les 

normes establertes per les autoritats competents i tenint en compte les ràtios que es 

contemplen per l’inici del curs 2020-201 (13-15 alumnes per grup). 

· Adaptar les activitats extraescolars a la nova realitat sempre que es puguin garantir 

les mesures de sanitat concretades. Valorem la possibilitat d’aplicar un model híbrid 

(presencial i on-line) en funció de la tipologia d’activitat. 

· Valorar la normativa en relació a les activitats esportives (bàsquet, escola de bàsquet, 

prebàsquet i piscina) per poder adaptar-nos. Si el context marcat per les autoritats 

competents en matèria d’educació i sanitat, l’inici de les activitats en aquestes 

disciplines es posposarien per la seguretat dels participants. Malgrat tot, valorem la 

possibilitat de fer adaptacions a través de sessions on-line; fet que provocaria una 

reducció de la quota fins que l’activitat no es pogués dur a terme al 100%. 

· Informar a les famílies i establir un diàleg d’entesa per valorar la situació en els 

diferents moments de la pandèmia del COVID-19 per adaptar les necessitats i les 

inquietuds de tots i totes per afavorir que les activitats proposades mantinguin 

coherència, significativitat i adequació. 

· Garantir totes les normes de seguretat, higiene i normativa del departament de salut 

per poder desenvolupar les nostres activitats sense riscos. 
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11. PROJECTE PER LES FAMÍLIES 

Aquest apartat concreta un resum d’idees importants relacionades amb les activitats que 

ofereix EIXIC a l’alumnat del Institut Escola Eixample, de manera que les famílies siguin 

ateses de i afavorides per les nostres iniciatives. 

Resum de les quotes 

Extraescolars Curs 20-21 

ACTIVITATS MENSUALS ANUALS 

TEATRE 28,00 € x 8 224, 00 € 

DANSA MODERNA 28,00€ x 8 224, 00 € 

ANGLÈS  INFANTIL: 40 ,95 € x 10                    409, 50 € 

PRIMÀRIA I ESO: 54,50 x 10                    545, 00 € 

ESCOLA DE BÀSQUET 36,00 € x 9 324,00 € 

PREBÀSQUET 40,00 € x 9   360, 00 € 

BÀSQUET 50,00 € x 9   450, 00 € 

PISCINA 50,00€ x 9   450, 00 € 

ROBÒTICA 42,00 € x 9 378, 00 € 

MÚSICA 28,00 € x 8 224, 00 € 

ESPLAI CIC 8,00 € x 8 64,00 € 

MARES CIC 16,00€ x 9 144,00 € 

FITCIC 16,00€ x 9 144,00 € 

 

Tallers d’Aprenentatge 20-21 

 
Des de l’àrea pedagògica d’aquests tallers d’aprenentatge, es contempla com uns tallers 
que ofereixen aprenentatges funcionals i significatius per l’alumnat. Així doncs, es vol fer 
dur a terme un projecte transversal on les competències educatives es complementin 
unes amb altres. Malgrat tot, si hi hagués casos on no es poden dur a terme determinats 
tallers d’aprenentatges, s’aplicaria una quota reduïda dels que es realitzen respecte el 
total d’aquests. 
En el cas que es superes la ràtio s’aplicarà la codocència a l’aula. 

ETAPA PREU QUOTA ANUAL 

INFANTIL 30 € 300€ 

PRIMÀRIA 55€ 550€ 

ESO  45€ 450€ 



  

33 
 

ASSOCIACIÓ EIXIC 
PROPOSTA  CURS 2020-2021 
 

 Ajudes per les famílies 

-EIXIC aplicarà descomptes del 10% tant en les activitats extraescolars com en els 

tallers d’aprenentatge a totes aquelles famílies de la següent tipologia: 

·Famílies monoparentals 

·Famílies nombres 

-L’associació EIXIC Esports i Lleure serà registrada en el Registre d’Entitats Esportives 

de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, es compliran requisits per poder 

optar a subvencions per les famílies que ho sol·licitin. 

-Dur a terme els tràmits pertinents com a entitat per sol·licitar beques a l’Ajuntament 

de Barcelona. 

Comunicació i activitats per les famílies 

Des de l’Associació EIXIC Esport volem establir un vincle comunicatiu que permeti 

l’intercanvi de propostes i millores per generar una proposta que millori i es vagi 

adaptant als canvis i necessitats d’alumnes i famílies. 

Per aquest motiu, també volem fer partícips a l’AMPA i a les famílies en el nostre 

projecte a través d’activitats i esdeveniments on puguem col·laborar conjuntament. 

 

 


