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Benvolgudes famílies,

Aquest curs, algunes activitats extraescolars  són  organitzades per l'AFA
però  gestionades per l'empresa +klleure, Serveis Educatius, Esportius i de
Lleure. Les inscripcions de les nostres extraescolars s'han de fer des de la web
de l'empresa www.meskelleure.cat/inscripcions.

En l'oferta que us presentem es recull la continuïtat de les activitats que s'han
ofert el curs 2022-23 a més a més d'un seguit d'activitats noves. 

Les activitats extraescolars són en horari de 16.30 a 18.00 hores (30 minuts
d'acollida per berenar i 60 minuts d'activitat específica).

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

La Junta de l'AFA i +KLLEURE.



Les activitats començaran el dilluns 3 d'octubre del 2022 i finalitzen el 2 de juny.
L’obertura de qualsevol activitat/grup està subjecta a un nombre mínim
d’inscripcions (8 inscripcions mínim per activitat)
La inscripció quedarà en llista d’espera si s’assoleix el nombre màxim d’inscrits
fixats per cada activitat/grup, tenint prioritat aquells ens/es que han realitzat la
mateixa activitat el curs anterior. 
En cas que hi hagi una inscripció molt elevada en una activitat, que superi el
nombre màxim d’inscrits, el criteri per admetre o no la inscripció serà l’ordre
d’inscripció (data i hora).
El fet d’inscriure’s a una activitat significa l’acceptació del compromís per un
trimestre sencer. A efectes econòmics, implicarà el cobrament de 3 mesos
d’aquesta activitat. 
Les baixes voluntàries de les activitats s'han de tramitar mitjançant un correu
electrònic a meskelleure@gmail.com sol·licitant la baixa, 10 dies abans de
finalitzar el mes. Sense aquest requisit, la baixa no podrà ser acceptada com a tal.
El pagament de les activitats extraescolars es realitzarà de manera bimensual
(octubre-desembre-febrer-abril)
Hi ha un règim disciplinari intern que regeix el bon funcionament de les activitats
extraescolars i que s’haurà d’aplicar davant de possibles faltes de comportament
reiterades. Si es dóna el cas, els pares i mares seran degudament informats de
qualsevol fet que provoqui distorsions en el funcionament de l’activitat.
La inscripció es farà obligatòriament a través de la  web de +KLLEURE
(www.meskelleure.cat) on i trobareu l'enllaç per fer la inscripció.
Tots i cadascun dels professionals que treballaran en aquestes activitats disposen
de l’assegurança i dels requisits legals per dur-les a terme amb la seguretat
convenient.
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb l'empresa
+klleure que és l'encarregada de gestionar les activitats. El contacte és:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

CONDICIONS QUE ACCEPTEN LES FAMÍLIES

hola@meskelleure.cat
645 627 627
931 406 772



Cal accedir  a la web www.meskelleure.cat/inscripcions
Una vegada dins trobareu un enllaç on se us obrirà la plataforma
d'inscripcions.
Haureu de seleccionar el Municipi i la vostra escola. Haureu de posar el mail
i us arribarà un mail amb un codi que haureu de posar.
Omplireu les dades que us demanem i haureu de seleccionar les activitats
extraescolars que us voleu inscriure.
Per finalitzar la inscripció us demanem que poseu les dades de la targeta
bancària amb la qual pagareu les activitats. Aquest pagament no es farà
efectiu en el moment de la inscripció, sinó que es realitzarà una vegada
comencem les activitats.

El període d'inscripció serà del 1 al 17 de setembre del 2022.

El procés d'inscripció que s'ha de seguir és el següent:

1.
2.

3.

4.

5.

Seguretat: No tenim accés a la numeració de la targeta bancària en cap
moment, només una referència que ens envia el sistema bancari.

Una vegada finalitzada la inscripció, rebreu un e-mail amb les activitats que us
heu inscrit juntament amb una contrasenya i codi d'usuari per poder accedir a
l'app de TPVEscola (disponible per Android i iOS). Us podeu descarregar l'app al
dispositiu mòbil per poder fer totes les gestions (no és obligatori però si
recomanable).

FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS

ESCANEJA EL CODI I INSCRIU-TE!



 

 

LES NOSTRESLES NOSTRES
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Els infants entre tres i sis anys manifesten una forta necessitat de comunicar-se i, en conseqüència,
un gran interès en l'adquisició de tota forma de llenguatge verbal i no verbal.

A aquesta edat, l'aprenentatge d'una segona o tercera llengua gaudeix del mateix interès que
l'aprenentatge de la/es primera/es ja que, fonamentalment, aquest interès deriva d'una necessitat
existencial primària per comunicar-se i relacionar-se amb els altres.

A +KeLLeure busquem que aquest aprenentatge sigui vist pels infants com un joc, en el que a poc
a poc i amb una metodologia funcional s'interessin per aprendre nous conceptes. L'apropament a
una nova llengua implica incidir en totes aquelles estructures comunicatives amb les quals
l'alumne estigui familiaritzat. Escau que siguin funcionals i d'ús quotidià, d'aquesta manera
assegurem que la rutina i la repetició en l'ús afavoreixin la seva memorització.Les rutines pròpies
de la vida escolar, la reproducció i representació d'escenes quotidianes, l'explicació de narracions,
dramatització d'històries o reproducció de cançons són un bon exemple d'activitats que facilitaran
l'aprenentatge de la llengua estrangera a l'Educació Infantil.

Tot plegat, es tracta de vetllar perquè els alumnes s'apropin a la llengua i cultura estrangera, així
com a nous models de comunicació humana, no gaire allunyats de la pròpia.

LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dimecres de 16.30 a 18.00 hores 
PARTICIPANTS: 8 Mínim/ 10 Màxim
PREU: 26€/mes 

METODOLOGIA



Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes, és a dir, la seva capacitat comunicativa.
Per això cal que automatitzin les estructures i  vocabulari estudiats i en facin ús. Aquest  objectiu
estaria relacionat amb la idea d’aprenentatge significatiu.
Ajudar l’alumne a què prengui consciència de la importància del coneixement  de l’anglès en el
món i societat actual, tot plantejant-los activitats útils i pràctiques activitats que els facin evident
la necessitat del seu aprenentatge ( teatre, musicals, cançons i jocs de rol)
Familiaritzar els alumnes amb la llengua anglesa i utilitzar-la en simulacions de la vida quotidiana.

+Klleure a la primària, segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar la
competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-lo en l’anàlisi de la llengua
potenciant el seu ús creatiu i familiaritzant-se amb els trets socials i culturals que vehicula aquest
idioma.

Amb primària, la llengua vehicular és en tot moment l’anglès i els seus objectius es desenvolupen en
un clima lúdic, participatiu i engrescador on, mitjançant activitats didàctiques molt variades, els nens
desenvolupen les seves habilitats lingüístiques.

Els principals objectius que ens marquem des de l’àrea d’anglès són els  següents:

METODOLOGIA

 LLOC: Escola
 CURSOS: 1r, 2n i 3r
 DIA: Dijous de 12.30 a 13.30 hores 
 PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
 PREU: 21€/mes
LLIBRES: 22€ (una sola quota que es cobrarà a l'inic de l'activitat)



LLOC: Escola
CURSOS: 4t a 6è
DIA: Dimarts de 12.30 a 13.30 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU: 21€/mes
Material de suport: 22€ (es cobrarà en una sola quota a l'inici de l'activitat)

L'objectiu d'aquesta extraescolar és augmentar les destreses d'expressió oral i escrita en aquesta
llengua. 
Actualment, saber-se comunicar amb fluïdesa és fonamental per ser competent en llengua, i
aconseguim que els nens i nenes parlin i desenvolupin aquestes habilitats a través del joc, el treball
en parelles i role-plays, o les notícies d'interès.

LLOC: Escola
CURSOS: P5 a 2n
DIA: Dilluns de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU:  26€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 6è
DIA: Dilluns de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 Màxim
PREU:  30€/mes

En aquesta activitat, els infants realitzaran manualitats que els permetrà expressar-se i donar via
lliure a la seva creativitat a través d'activitats divertides. utilitzant recursos diversos i materials
reciclats. 

Treballaran tècniques com el modelatge, la pintura, la construcció a partir de diferents materials.

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar
ingredients, combinar textures... Treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits
alimentaris. 

Les receptes que realitzaran els participants són creades i programades per una nutricionista
especialitzada. Aquestes son pensades per a que els nens cuinin receptes saludables i divertides.

Al final de cada trimestre s'emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han
après.



LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dimarts de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU: 25 €/mes

Consta d'una metodologia pròpia de treball, on convertim divertits jocs esportius en una eina
perfecta per aprendre un dels idiomes més demandats en edats primerenques, l'anglès.

En aquests jocs treballarem aspectes cognitius i emocionals dins les capacitats dels infants pel seu
desenvolupament. 

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 6è
DIA: Dijous de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 Màxim
PREU: 26€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: P4 a 1r
DIA: Divendres de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 12 Màxim
PREU:  26€/mes

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, explicar històries i connectar amb altres persones.
És important i molt necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, comunicar-se i alliberar-se
de prejudicis. 

En aquesta activitat treballarem l’expressió corporal, oral i com vèncer la timidesa de manera que
puguin aprendre a expressar i comunicar els seus sentiments.

A partir de diversos experiments on ens questionarem la reacció de diversos elements, coneixerem
productes, materials, ingredients i utensilis i n'experimentarem el seu resultat entre tots, donant
importància a la presentació i recollida de tots els estris.

Volem potenciar la reflexió a partir de qüestionar, preguntar, experimentar, comprovar amb
experiments diversos i un cop obtenim un resultat investigar-ne el procés que l’ha generat.



Aquesta extraescolar respon al creixent interès per divulgar conceptes científics, sobre tot,
mitjançant l’experimentació. La tecnologia forma part de la nostra vida i per això és tant
important endinsar als infants en aquest món d’una manera lúdica i manipulativa.

La finalitat de l'activitat és facilitar als estudiants l’aprentatge de conceptes bàsics matemàtics i
descobrir la programació, sempre desde una vesant divertida, mecànica i electrònica.

Aquesta activitat la realitzarà l'empresa TBKids, especialitzada amb l'ensenyament i la
tecnòlogia

Aplicar els principis de moviment.
Experimentar amb motors.
Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.
Programació: instruccions bàsiques, seqüències i rutines.

Lego Wedo 2.0 – Aquest   sistema d'ensenyament està basat en la construcció per blocs,
sensors, actuadors i un llenguatge  visual de programació.
Fischertechnick – Coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes i
l'electrònica. 
Programació– Scratch i programació per blocs de les diferents plataformes de construcció.

CONTINGUTS:

PLATAFORMES:

LLOC: Escola
CURSOS: 1r a 3r 
DIA: Dimarts de 16.30 a 18.00 hores
PARTICIPANTS: 7 Mínim/ 10 Màxim
PREU: 39€/mes

Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.
Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge,...
Construcció d'un robot a partir de peces modulars.
Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics. 

Fischertechnick – Plataforma de coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels
mecanismes.. 
Lego Wedo 2.0  - Construcció robòtica.
Lego Mindstorms – Depenent del nivell del grup a final del tercer trimestre s’introdueix alguna
sessió amb aquesta plataforma.
Programació  – Scratch i programació de les diferents plataformes.

CONTINGUTS:

 
PLATAFORMES:

LLOC: Escola
CURSOS: 4t a 6è
DIA: Dimecres de 16.30 a 18.30 h
PARTICIPANTS: 7 Mínim/ 10 Màxim
PREU: 39€/mes



TEATRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PSICO EN 
ANGLÈS

P3 A P5   P3 A P5

PLAY ENGLISH

1R A 3R

PLAY ENGLISH
12.30 A 13.30 H

1R A 6È

645 627 627 -       93931 406 772-       hola@meskelleure.cat

P5 A 2N

ART ATTACK

1R A 6È

PETIT XEF

1R A 3R

ROBÒTICA

4T A 6È
SPEAKING

12.30 A 13.30 H

4T A 6È

ROBÒTICA

P4 A 1R
CIÈNCIAVENTURA


