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

Les activitats extraescolars són en horari de 17.00 a 18.15 hores (15 minuts d'acollida
per berenar i 60 minuts d'activitat específica).

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès. 
La Junta de l'AMPA i +KLLEURE.

Som una empresa catalana especialitzada gestionant serveis educatius, esportius i de
lleure en diverses escoles, instituts, ajuntaments i empreses d'arreu del Penedès,
Anoia i Garraf. 

Gràcies a la confiança dels nostres clients, a la implicació de tot l'equip i a l'esperit de
millora i innovació constant ens hem consolidat com una empresa referent al sector.
Els nostres orígens es troben al món del lleure, fet que ens singularitza per les nostres
propostes pedagògiques d'alt valor que són la base del nostre projecte.

Els nostres valors representen la nostra manera de fer la feina i articulen el dia a dia,
tant a les oficines centrals com a tots els centres on hi som presents. 

Responsabilitat                                     Respecte
Proximitat                                               Cooperació
Qualitat                                                    Creativitat
Tolerància                                                Il·lusió i innovació 

La nostra finalitat és complementar l'educació que ofereix l'institut o l'escola amb
activitats que l'ajudin a adaptar-se els els nous entorn i tendències futures amb
mètodes innovadors.



Les activitats començaran el dilluns 3 d'octubre de 2022. 
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.
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 farà bimensualment (octubre -
desembre - febrer - abril). Segons criteri de l'AMPA, el cost de les extraescolars
d'infants NO socis de l'Ampa serà d'un 50% més del cost real de l'activitat
extraescolar.
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:
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                                                 hola@meskelleure.cat

                                                 645 627 627 

                                                 931 406 772

CONDICIONS QUE ACCEPTEN LES FAMÍLIES



FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS

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. 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, és del 6 al 17 de setembre.

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

1.
2.

3.

4.

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).



 

 

LES NOSTRESLES NOSTRES
EXTRAESCOLARSEXTRAESCOLARS



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.

LLOC: Escola
CURSOS: 1r i 2n
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCI AMPA: 23€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 34,5€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 3r i 4t
DIA: Dilluns de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCI AMPA: 24€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 36€/mes

Ajudarem als nens i nenes a interioritzar una sèrie de procediments d'aprenentatge per aconseguir el
major rendiment possible, com planificar els estudis mitjançant un calendari, establir les pautes
d'estudi com la prelectura, anotacions al marge, subratllat de les idees principals, lectura d'estudi de
repàs, resum del contingut, esquema gràfic per memoritzar visualment i memorització.

Volem proporcionar a l’alumnat l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge; supervisant
el seu treball escolar; reforçant el seu rendiment durant tot el curs, i atenent les seves necessitats en
cadascuna de les etapes educatives. S’atendrà a cada alumne ajudant-lo amb els deures, oferint
explicacions complementàries de les assignatures i preparant-los pels exàmens.

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: 1r a 4t
DIA: Dimarts de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCIS AMPA: 26€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 39€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dimecres de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCI AMPA: 23€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 34,5€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 5è i 6è
DIA: Dimecres de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCI AMPA: 24€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 36€/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 i utilitzant recursos diversos i materials reciclats. 

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

LLOC: Escola
CURSOS: 1r i 2n
DIA: Dijous de 17.00 a 18.15 h
PARTICIPANTS: 8 Mín / 10 Màxim
PREU SOCIS AMPA: 23€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 34,5€/mes

Prenent com a partida un bagul màgic, els petits gaudiran a cada sessió d'una activitat sorpresa.
L'activitat els introdueix en el món del teatre, l'expressió corporal, creativa i plàstica d'una forma lúdica i
engrescadora.

L'objectiu és despertar el plaer per l'expressió i la creativitat aconseguint que s'alliberin de perjudicis i/o
timideses.

LLOC: Escola
CURSOS: P3 a P5
DIA: Dijous de 17.00 a 18.15 hores
PARTICIPANTS: 8 Mínim / 10 Màxim
PREU SOCI AMPA: 23€/mes
PREU NO SOCI AMPA: 34,5€/mes

LLOC: Escola
CURSOS: 3r i 4t
DIA: Dimarts de 17.00 a 18.15 h
PARTICIPANTS: 8 Mín / 10 Màxim
PREU SOCIS AMPA: 24€/mes
PREU NO SOCIS AMPA: 36€/mes

En aquesta extraescolar teballarem la creativitat i la imaginació de mil maneres. 
Treballant llapis, carbonet, aquarel·la, collage, fang i altres tècniques, aprendràn des de creació de
manualitats fins a treball de la tècnica per crear i donar curs a la nostra imaginació.




