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Som una empresa que realitza activitats 
extraescolars a la zona del Baix Montseny.

Realitzem un estudi detallat de les necessitats 
del centre per tal d’adaptar-nos a les 
possibilitats de l’escola, intentant sempre, 
complir les necessitats i demandes.

Principalment, oferim un servei de gestió 
de les activitats extraescolars a la vostra 
escola. L’organització d’aquestes activitats 
la realitzem conjuntament amb l’entitat 
interessada per tal de personalitzar i adaptar 
al màxim les activitats.

Desitgem complementar la formació reglada, 
desenvolupant les habilitats cognitives, 
motrius i metodològiques dels infants.

INTRODUCCIÓ

qui som?

què oferim? què pretenem?

com ho gestionem?

Oferim un gran ventall d’activitats per tal de 
complir les vostres activitats. 
Ens adaptem a qualsevol tipus de proposta 
sol·licitada per l’entitat corresponent. 

Fem un seguiment de l’evolució de l’alumnat 
per tal de mantenir els familiars informats 
tot el curs. 

Com a novetat aquest curs 2019-2020 
volem proposar l’ús d’una plataforma de 
comunicació web i mòbil dirigida a l’escola, 
monitors, tutors i l’empresa.

Adaptant les vostres necessitats i les dels 
infants.

Introduint activitats educatives que  creïn 
interessos i motivacions, tenint en compte els 
avenços del món actual.

Disposant d’unes tarifes en sintonia amb els 
temps actuals i mantenint la qualitat en el 
servei.

què ens diferencia? Flexibilitat

Innovació

Preu

producció de les activitats
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Iniciació Esportiva (Educació Infantil)
Multiesports (Educació Primària)
Fem Bici (Educació Primària)
Voleibol (Educació Primària)  novetat
Bàdminton (Educació Primària)  novetat
Patinatge
Dodgeball  novetat

Ballet Clàssic
Jazz (Dansa Moderna)
Hip Hop  novetat
Gimnàstica Rítmica
Zumba (Educació Primària)
Dansa Acadèmica  novetat

Anglès
Robòtica
Escacs  novetat
Reforç Escolar

Plàstica
Teatre
Informàtica
Taller de Cuina
Revista de l’Escola(Educació Primària)  novetat

FísiquesDansa

Formatives Creatives
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DANSA

El ball és una de les activitats més demandades en els últims temps, la gran 
varietat d’estils de ball fa d’aquesta una activitat innovadora i molt completa. 
Des de Dànsala sempre hem ofert un gran ventall d’activitats de tot tipus 
i no volem deixar-ho de fer. Però com a resultat del nostre coneixement i 
l’experiència dels nostres monitors i clients hem augmentat les activitats 
de dansa i ens hem centrat en aquest gran món, oferint-vos les següents 
activitats.

Ens centrarem amb les tècniques 
de la Royal Academy of Dance, 
canalitzant d’aquesta manera 
el potencial creatiu i energètic. 
Desenvolupant una sensibilització 
musical i sentit del ritme.

Espais a utilitzar: Aula gran
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

L’objectiu de Jazz, també conegut 
com a Dansa Moderna,  és que 
l’alumnat aprengui a satisfer 
la seva necessitat d’expressió i 
creació, a través del coneixement 
del seu propi cos, ajudant-lo a 
descobrir les múltiples capacitats 
de moviment que posseeix.

Espais a utilitzar: Aula gran
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-20

ballet clàssic

jazz
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La gimnàstica rítmica és un esport que 
combina elements de ballet, gimnàstica, 
dansa i l’ús de diversos aparells com la corda, 
el cèrcol, la pilota, les maces i la cinta. Al llarg 
del curs els alumnes/as van aprenent diversos 
exercicis que els permeten treballar de forma 
individual i en equip al ritme de la música.

Espais a utilitzar: Gimnàs
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

És una activitat molt dinàmica i divertida, 
on aprenen les bases de l’Hip Hop mitjançant 
coreografies, improvisacions i acrobàcies. 
Gràcies a la gran expressivitat que requereix 
el Hip Hop els nens i les nenes aprenen a 
interpretar, confiar en un mateix i milloren 
la seva autoestima de manera divertida.

Espais a utilitzar: Aula gran
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

gimnàstica rítmica hip hop  novetat

DANSA

A la classe de Zumba es faran rutines 
pensades per a nens sobre la base ritmes 
llatins (salsa, merengue, flamenc o bachata) 
amb diferents coreografies. Els passos 
s’aprenen a poc a poc, i es va afegint jocs, 
activitats i elements d’exploració cultural per 
aconseguir les coreografies finals.

Espais a utilitzar: Aula gran
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-20

La idea d’aquesta activitat sorgí en veure el 
desconeixement teòric del món de la dansa 
en els nostres alumnes/as. L’objectiu és 
realitzar classes teòriques on es treballin els 
conceptes generals, s’aprengui la musculatura 
i els estiraments necessaris, es mirin vídeos 
per analitzar la dansa des d’un altre punt de 
vista.

Espais a utilitzar: Aula amb projector
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-12

zumba dansa acadèmica  novetat
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Destinada a nens/es de p3 a p5. 
Proposem la iniciació esportiva 
i la psicomotricitat, per tal que 
els infants desenvolupin les seves 
capacitats motores amb jocs, 
activitats esportives i exercicis 
motrius. 
L’alumnat podrà descobrir 
un esport diferent cada mes i 
experimentar amb ells.

Espais a utilitzar: Gimnàs i/o 
pista exterior.
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-12

Destinat a nens/es de 1r a 6è 
de primària. Amb la pràctica de 
diferents esports col·lectius i a
partir de la metodologia del joc, 
l’infant anirà aprenent els valors 
que transmet l’esport.
L’objectiu és el desenvolupament 
específic d’un esport diferent cada 
mes.

Espais a utilitzar: Gimnàs i/o 
pista exterior.
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-20

iniciació esportiva

multiesports

FÍSIQUES

Destinat a nens/es de 1r a 6è de primària. 
Es tracta d’una activitat esportiva en 
bicicleta que té l’objectiu de crear una 
consciència ecològica i ensenyar les 
mesures de seguretat i els hàbits sans pel 
cos, a la vegada que s’estimula l’equilibri, la 
coordinació, l’agilitat i la velocitat.

Espais a utilitzar: Aire lliure i un espai en 
cas de pluja.
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-12

Destinat a nens/es de 1r a 6è de primària. El 
voleibol és un dels esports que es pot practicar 
com a activitat extraescolar i dins de l’escola, 
inclús pot ser practicat en família. Es tracta 
d’un esport en equip que permet als alumnes/
as moure’s i els aporta molts beneficis.

Espais a utilitzar: Aire lliure i/o gimnàs 
(depèn de l’època de l’any)
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 8-12

fem bici voleibol  novetat
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Destinat a nens/es de 1r a 6è de primària. 
És una pràctica esportiva amb raqueta que 
afavoreix el desenvolupament de múltiples 
capacitats.  L’objectiu d’aquesta activitat serà 
donar a conèixer la tècnica, regles bàsiques i 
tàctiques i alhora desenvolupar la capacitat 
cardiovascular, velocitat de reacció i motora.

Espais a utilitzar: Aire lliure i/o gimnàs 
(depèn de l’època de l’any)
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-14

El patinatge a part de satisfer la necessitat 
d’expressió i creació pretén arribar a 
sincronitzar-ho amb el moviment dels peus. 
Per aquest motiu s’aprendran una gran 
varietat de moviments. S’espera aconseguir 
un domini del desplaçament, equilibri i una 
bona posició corporal.

Espais a utilitzar: Pista i/o gimnàs on es 
pugui patinar.
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

bàdminton  novetat patinatge

FÍSIQUES

És un esport d’equip, també anomenat 
“pilota presonera”, basat en la punteria amb 
pilota que fomenta el treball en equip d’una 
forma dinàmica, entretinguda i saludable. 
Fomentar el comportament personal i social 
responsable amb les normes i regles del joc, 
acceptant rols dins de l’equip i respectant 
sempre als companys.

Espais a utilitzar: Pista i/o gimnàs
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 8-15

dodgeball  novetat
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Pretenem que els infants 
descobreixin habilitats i destreses 
a partir de l’expressió artística. 
Podran fer tot tipus d’activitat 
manual, quadres amb pintures, 
figures de fang, dibuix amb 
carbonet...

Espais a utilitzar: Aula
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-12

L’objectiu principal és que els 
infants siguin usuaris crítics amb 
la informació, a partir de l’ús de 
diferents dispositius electrònics 
com ara ordinadors, tauletes, 
càmeres de vídeo i fotografia...
Pretenem que els estudiants 
tinguin un control suficient per al 
món actual.

Espais a utilitzar: Aula amb 
ordinadors
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-10

informàtica

plàstica

CREATIVES

L’objectiu principal és que els infants siguin 
usuaris crítics amb la informació, a partir de 
l’ús de diferents dispositius electrònics com 
ara ordinadors, tauletes, càmeres de vídeo i 
fotografia...
Pretenem que els estudiants tinguin un 
control suficient per al món actual.

Espais a utilitzar: Aula amb ordinadors i 
puntualment projector
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

revista de l’escola  novetat

Es tracta d’una activitat creativa on a través 
de la interpretació l’infant pot expressar
sentiments, explicar històries, connectar 
amb altres persones. Durant les classes 
es proposen situacions o emocions que 
l’alumnat han d’interpretar individualment 
o en grup.

Espais a utilitzar: Aula gran o gimnàs
Horari: 1-2 sessions/setmana
Núm. d’alumnat: 6-18

teatre  
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Proposem trencar amb la dinàmica més 
comuna d’una classe d’anglès i endinsar als 
alumnes/as en un món d’activitats realitzades 
en anglès. L’objectiu d’aquest extraescolar 
és que l’alumnat no percebi que està rebent 
una classe, sinó que mitjançant activitats 
lúdiques, desenvolupi la seva capacitat 
auditiva i comunicativa.

Espais a utilitzar: Aula
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-10

anglès

FORMATIVES

La idea principal és proporcionar un 
acompanyament amb els deures escolars 
i amb les matèries on l’alumnat té més 
dificultats. Seria òptim realitzar el reforç els 
divendres a la tarda quan s’acumula la feina 
del cap de setmana.

Espais a utilitzar: Aula
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-10

La Robòtica Educativa és un sistema 
d’ensenyament interdisciplinari que 
potencia el desenvolupament d’habilitats 
i competències en l’alumnat, d’una forma 
efectiva plantejant activitats que els 
alumnes/as han de resoldre com a reptes, en 
grup, aportant solucions elaborades entre 
tots els membres.

Espais a utilitzar: Aula amb ordinadors
Horari: 1 sessió/setmana
Núm. d’alumnat: 6-15

reforç escolar robòtica  
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CASALS

El Casal de Setembre està pensat per les 
primeres setmanes del mes de setembre quan 
encara no hi ha classe i la majoria d’adult ja 
no gaudeixen de vacances d’estiu.

Intentem que consti d’activitats a l’aire lliure 
i alguna aquàtica (per exemple: anar a la 
piscina o fer guerra d’aigua), al trobar-nos al 
final de l’estiu.

Com que cada any és diferent l’inici de curs, 
el casal pot constar d’una a dues setmanes i 
mitja. Per això sempre oferim preus per: casal 
conjunt, setmana 1 o setmana 2.

El Casal de Setmana Santa sol durar 4-6 dies. 
A part de les activitats relacionades amb la 
Pasqua, s’intenta que sigui un casal dinàmic 
i amb un tema a tractar. Per exemple: la 
ciència.

Aquest segon casal el proposem pels dies 
de Nadal no festiu des que acabar l’escola 
fins que torna a començar, després de Reis. 
Els dies són acordats amb l’AMPA / AFA i 
l’empresa.

Intentem fer activitats relacionades amb el 
Nadal i majoritàriament d’interior.

El Casal d’Estiu té moltes variants i es pot 
oferir durant tota la temporada d’estiu, des 
del 21 de juny fins al 31 d’agost.
Per tal de gaudir d’un preu econòmic, es 
proposen casals dividits en setmanes i/o 
mesos.
Alhora, tenint en compte la quantitat de dies 
que pot durà, s’intenten fer més sortides i la
majoria d’activitats són a l’aire lliure.

Apart de les activitats extraescolars que us mostrem, també proposem casals per aquells dies 
festius de l’escola que és necessari oferir activitats amb jornada escolar. Els casals els dissenyem 
tenint en consideració les demandes de cada centre escolar i amb preus flexibles.
Podem oferir casals generals o amb temes concrets (casals esportius, casals artístics, casals de
dansa, etc.).

casal de setembre

casal de setmana santa

casal de nadal

casal d’estiu
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ALTRES SERVEIS

Oferim diferents serveis d’administració per 
tal de gestionar correctament les diferents
activitats. De totes les maneres, els serveis que 
es donen a cada escola es pacten anteriorment 
amb l’entitat per tal de cobrir les gestions 
necessàries. En cas que una entitat vulgui 
cobrar, a través de nosaltres, una quota de 
gestió a les famílies, molts d’aquests serveis no 
s’oferiran de forma gratuïta.

Creació del full d’inscripció en paper o de 
forma on-line.

Creació d’autoritzacions específiques 
per les activitats que ho requereixin (per 
exemple: cuina, fem bici, reforç, revista o 
plàstica).

Gestió de les inscripcions i dels grups de 
cada activitat.

Cobrament de rebuts i gestió 
d’impagaments.

Substitució de personal.

Elaboració i distribució de documentació 
informativa i/o publicitària.

Atenció a les famílies davant de qualsevol 
requeriment.

Avaluacions individuals de l’alumnat a 
final de curs de cada activitat.

Gestió del festival de fi de curs de cada 
activitat.

Creació del contracte amb l’entitat.

serveis administratius

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil.

Tots els nostres treballadors tenen contracte de treball i certificat d’antecedents sexuals.

Estarem disposats a realitzar totes les millores necessàries per al bon funcionament de les 
activitats.

i us assegurem que. . .

1.

2.

3.
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ALTRES SERVEIS

Els dies que realitzem activitats en el centre 
oferim el servei de recollida.
Aquest servei proporciona un 
acompanyament a l’alumnat des de la 
sortida de l’escola fins a l’inici de l’activitat. 
Els monitors de les activitats recullen, si és 
necessari, l’alumnat a les classes, berenen 
durant el temps que s’acordi (normalment 30 
minuts) i seràn acompanyats a l’espai on es 
realitzarà l’activitat.

*Sempre recomanem que durant el servei de 
recollida l’alumne/a vagi al servei, es relaxi i es 
vesteixi o prepari (si és necessari) per l’activitat 
que farà. D’aquesta manera s’aprofita molt més 
l’activitat extraescolar.*

El preu d’aquest servei augmenta 2-3 € 
la quota de l’activitat. També hi ha la 
possibilitat que es cobri a l’entitat.

És el servei d’acollida matinal, que 
possibilita una ampliació horària al matí per 
aquelles famílies que hagin de deixar els nens 
i nenes al centre abans de l’hora d’inici de les 
classes. Funciona de 8.00 a 9 del matí, cada 
dia de la setmana. L’ús del servei podrà ser 
fix o esporàdic.

Organitzem activitats durant els dies 
no lectius de lliure elecció del centre en 
col·laboració amb les entitats.

Per totes aquelles activitats que necessitin 
acompanyament, anar a piscina, anar fins a 
unes instal·lacions no properes al centre, etc. 
Posem a disposició els nostres monitors per 
tal que puguin fer l’acompanyament fins a 
l’activitat.

Oferim a les entitats monitors especialitzats 
per fer activitats concretes.
Moltes vegades les AFAs de les escoles 
organitzen activitats i tallers per les famílies 
sòcies, des de Dànsala volem posar-vos a 
disposició el nostre ventall de treballadors 
per complir amb el volum d’alumnes/as i 
amb les vostres necessitats.

servei de recollida

servei bon dia

dies no lectius

serveis d’acompanyament

monitors especialistes

Aquest servei s’ofereix directament a les 
famílies, però alhora es pot oferir des de 
l’entitat. Les famílies que necessitin un/a 
cuidador/a pels seus fills ens podran 
contactar per trobar una persona que 
cobreixi les seves expectatives, ja sigui per 
dies concrets com per un període definit.

Aquest servei no té un preu definit, ja que 
es negocia amb la família depenent del que 
requereixin i de les edats i el nombre de 
nens/es.

“cangurs”
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OBJECTIUS GENERALS

objectius generals

Introduir a l’infant en activitats educatives 
que li creïn interessos i motivacions.

Aportar nous coneixements i potenciar el 
diàleg com a resolució de conflictes.

Proporcionar una sensibilitat ètica i artística 
a l’alumnat.

Crear un entorn agradable, on poder 
conèixer a nous companys i/o millorar la 
relació amb aquests.

Ensenyar a respectar el material.

Divertir-nos aprenent i passar-ho molt bé.

a tenir en compte

Creació de noves activitats a partir de les que 
disposa ara l’escola.

Relació propera amb l’entitat corresponent.

Reunions informatives pels pares i mares 
(opcional).

Estrictes amb la ràtio d’alumnat per monitor.

Tot l’equip de treball donats d’alta a la SS.

Possibilitat de dies de prova. 

Oferim un 10% de descompte als germans.

Reunions trimestrals amb l’entitat per 
valorar el continu funcionament de les 
activitats
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CONTACTA’NS

per telèfon o al whatsapp

al email

visita la nostra web

722191952

dansalaextraescolars@gmail.com

www.dansala.cat
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TARIFES

preu mensual

1 activitat

activitats 
extraescolars

2 activitats

1 h/setmana 1 h/setmana1:30 h/setmana 1:30 h/setmana

18 € 29 € 30 €20 €

10% de descompte pel segon germà

Mínim 6 alumnes/as. 

* L’activitat de plàstica té un sumplement        
de 3€/mes

núm. dies

5

3

4

2

1

esporàdic

quotes d’octubre 
a maig

quotes de seteembre 
i juny

8.00 a 9.00 h 8.00 a 9.00 h8.30 a 9.00 h 8.30 a 9.00 h

32 €

22 €

27 €

18 €

11 €

11 €

21 €

15 €

18 €

12 €

7 €

7 €

15 €

12 €

13 €

11 €

6 €

6 €

22 €

19 €

20 €

16 €

9 €

9 €

servei
bon dia


