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MOU-TE

CREA

PENSA

El CAE, formació i serveis socioculturals, 
és una entitat sense ànim de lucre 
declarada d'utilitat pública que treballa 
per la promoció de l'educació en el lleure 
i la dinamització sociocultural. El CAE té 
la seva seu social a Manresa  i abasta les 
comarques de la Catalunya Central. 

Us oferim:

•  Activitats formatives
•  Formació a mida
•  Gestió formació bonificada
•  Formació on-line
•  Dinamizació equipaments juvenils
• Acitivtats per a joves, adults i gent gran
• Activitats i serveis culturals
• Suport a associacions i entitats
• Servei de prèstec de material i recursos 
de lleure (Banc de Recursos)

 

Us oferim:

•  Menjador escolar
•  Transport escolar
•  Servei despertador
•  Vetlladors
•  Casals de vacances
• Dinamització de patis
• Acompanyaments a sortides i colònies
• Personal de suport a l’AMPA
• Biblioteca
• Aula socioeducativa
• Activitats per a festes escolars
• Espais de jocs i tallers

La Xarranca és una Fundació nascuda al 
2008 com a entitat especialitzada en el 
disseny, la dinamització i la gestió de les 
activitats i els serveis educatius, escolars i 
de lleure que fins aleshores es gestionaven 
des del CAE. 

CAE, formació i serveis socioculturals
Fundació La Xarranca

Plaça del Milcentenari, s/n
08241 Manresa

tel 93 872 57 89

www.cae.cat
xarranca@cae.cat

Les ACTivitats eXTRaescolars
una proposta educativa per  al temps de lleure d’infants i joves

Activitats psicomotrius i esportives

Activitats d’expressió i creació en l’àmbit de les arts

Agrupament d’infants per edat/nivell segons l’activitat

Horari de migdia / tarda

Sota la supervisió pedagògica de la Xarranca

Activitats per al pensament creatiu i desenvolupament 
cognitiu

Tipus d’activitats

Grups d’edat

Organització

ed
infantil

ed
primària

ed
secundària



MOU-TE

CREA

PENSA

educació
infantil

expressió corporal P3-P5 P3-P5

P4-P5

P4-P5

P3-P5

P3-P5

Grup
7      12

(mínim)   (màxim)

laboratori de colors

joc i joguina

Grup
7      10

(mínim)   (màxim)

Grup
7      12

(mínim)   (màxim)

multiesports

a ballar!

juguem amb l’anglès

Grup
8      15

(mínim)   (màxim)

Grup
8      15

(mínim)   (màxim)

Grup
7      12

(mínim)   (màxim)

 

Realització de diferents activitats de moviment, joc i manipu-
lació dirigides al desenvolupament de la  psicomotricitat de 
l’infant, l’esperit cooperatiu, la relació i la confiança amb els 
altres i la millora de l’autoestima. 

Potenciar les capacitats expressives mitjançant activitats de 
creativitat, relació, joc i interpretació. 

Objectius

 

Introducció a l’expressió artística i plàstica experimentant amb 
els colors, amb les textures, amb diferents tècniques i manipu-
lant diferents  tipus de material.

Espai d’activitats lúdiques amb joguines i  jocs de diferents ti-
pus (manipulatius, tradicionals, matemàtics, reglats, creatius, 
lingüístics), amb la finalitat d’estimular el desenvolupament fí-
sic, mental i emocional.

Iniciar el desenvolupament del llenguatge visual i plàstic i 
l’expressivitat dels infants. 

Desenvolupar la capacitat cognitiva, afavorir la comunicació 
verbal així com el control de les emocions. 

Objectius

Objectius

Activitat d’iniciació als esports col·lectius a través d’habilitats 
bàsiques i jocs pre-esportius.

Realització de diferents activitats de dansa i ball  dirigides al 
desenvolupament de la  psicomotricitat de l’infant, el sentit del 
ritme, la relació amb els altres i la millora de l’autoestima.

Treballar el desenvolupament motriu de l’infant i el seu rol en 
els esports d’equip. 

Treballar el desenvolupament motriu del infant a partir de la 
música.

Objectius

Objectius

Aprenentatge de l’anglès a través del joc: activitats lúdiques, 
cançons, crafts, rimes i poemes. Els infants es divertiran i faran 
servir l’anglés de manera natural.

Familiartizar-se amb formules comunicatives senzilles en an-
glès.

Objectius



MOU-TE

educació
primària

Urban dance
Grup

8      15
(mínim)   (màxim)

Danses tradicionals

Patinatge artístic

Grup
8      15

(mínim)   (màxim)

Grup
8      15

(mínim)   (màxim)

esports alternatius

esports clàssics 

Grup
8      15

(mínim)   (màxim)

Grup
7      12

(mínim)   (màxim)

1r-6è

1r-6è

1r-6è

1r-6è

3r-6è
 

L’urban dance aplega un seguit de disciplines de ball sorgides 
de les darreres tendències  i moviments  artistics pròpis del ca-
rrer: hip hop, break dance, funky, zumba, capoeira...

Conèixer les músiques i coreografies de danses tradicionals de 
diversos països, principalment dels països catalans. Sardana, 
ball de bastons, ball de cascavells, ball rodo...

Desenvolupament de la pràctica esportiva del patinatge artís-
tic. Domini del patí de quatre rodes, de les diferents figures i 
realització de coreografies en grup

Potenciar les capacitats expressives mitjançant la dansa i el 
moviment.

Assolir coordinació dels moviments  amb  la música i els com-
panys

Treballar i millorar el desenvolupament de les capacitats físi-
ques fomentant el treball en equip.

Objectiu

Objectiu

Objectiu

Desenvolupament de la pràctica esportiva de tres esports poc 
coneguts al nostre país: Badmington, Tamborí i Intercrosse. 

Treballar i millorar el desenvolupament de les capacitats físi-
ques fomentant el treball en equip.

Objectiu

Desenvolupament de la pràctica esportiva dels esports més co-
neguts: futbol, bàsquet o una convinació d’aquests. De comú 
acord amb l’AMPA possibilitat de participar a les lligues infantils 
de la comarca del Bages.

Treballar i millorar el desenvolupament de les capacitats físi-
ques fomentant el treball en equip.

Objectiu



CREA

educació
primària

laboratori de colors
Grup

6      10
(mínim)   (màxim)

reciclART

modelART

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

dibuix artístic

arts escèniques

guitarra

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
7      12

(mínim)   (màxim)

Grup
7      10

(mínim)   (màxim)

1r-6è1r-6è

1r-6è1r-6è

3r-6è1r-6è

 

Aprofundiment a l’expressió artística i plàstica experimentant 
amb els colors, amb les textures, amb diferents tècniques i ma-
nipulant diferents  tipus de material.

Projectes d’art i reciclatge. A partir de materials de rebuig els 
infants desenvolupen diferents obres i tallers artístics.

Iniciació i aprofunfiment en l’art del modelatge. Aprenentatge 
a partir de diferents tècniques i  materials (fang, plastilina,  pas-
ta, jumping...).

Potenciar el desenvolupament del llenguatge visual i plàstic i 
l’expressivitat dels infants. 

Treballar la manipulació i la creativitat. Aprendre diferents tèc-
niques. Treballar la composició.

Treballar la manipulació i la creativitat. Aprendre diferents tèc-
niques. Treballar la composició.

Objectiu

Objectius

Objectiu

 

Iniciació i aprofundiment en les diferents tècniques del dibuix 
artístic (dibuix a llapis, carbonet, ceres, pastels...) tot treballant 
la composició, la perspectiva, volums...

Iniciació al món de diferents  arts escèniques: teatre, teatre 
musical, titelles o circ. Creació d’un espectacle en el que els 
infants són els protagonistes.

Iniciació i aprofundiment  del coneixement dels acords bà-
sics de la guitarra i dels diferents rascats, per poder fer 
l’acompanyament de cançons. 

Treballar la manipulació i la creativitat. Aprendre diferents tèc-
niques. Treballar la composició.

Desenvolupar  les possibilitats expressives del cos utilitzant la 
improvisació com a eina de creació col·lectiva.  

Aprendre a tocar la guitarra per la interpretació conjunta i 
l’acompanyament de la veu. 

Objectius

Objectiu

Objectiu



PENSA

educació
primària

estrategame
Grup

6      10
(mínim)   (màxim)

escacs

Club del Joc

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

ordinografia

informàtica

aula d’estudi
tècniques d’estudi 

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
7      10

(mínim)   (màxim)

3r-6è

1r-6è

3r-6è

 

Introducció als jocs de taula d’estratègia començant pels fona-
ments. Aprenens a partir de jocs de taula d’arreu del món (tres 
en ratlla, mutorere, alquerc...) amb l’objectiu d’acabar fent una 
introducció als escacs.

Aprendre les tècniques i estratègies d’aquest joc mil·lenari. Es 
tracta d’un joc competitiu però també lúdic que permet treba-
llar un gran ventall d’aspectes educatius. 

Espai de descoberta de jocs (matemàtics, lingüístics, d’estratègia, 
tradicionals, reglats, creatius, cognitius , manipulatius). A partir 
de diferents jocs de taula que fomenten el joc com a instru-
ment educatiu.

Aprendre les bases dels jocs d’estratègia per introduir-los als 
escacs. 

Gaudir del joc pel fet de posar en pràctica noves jugades i movi-
ments. Afavorir la satisfacció personal de l’auto superació.

Desenvolupar la capacitat cognitiva, afavorir la comunicació 
verbal així com els control de les emocions.

Objectiu

Objectius

Objectius

 

Aprenentatge progressiu de l’ús de la màquina i el teclat 
d’ordinador (posició correcte dels dits, domini de l’abecedari, 
accents, apòstrofs, nombres, etc.) 

Aprofundiment en  l’ús d’ordinadors personals, amb programes 
i aplicacions utilitaris que combinen gràfics, dibuixos i textos, 
jocs educatius i tècniques multimèdia. 

Servei orientat a realitzar els deures i treballs de classe amb 
la supervisió i ajuda d’un educador/a. Aclarint conceptes que 
no han quedat clars, aplicant tècniques d’estudi i realitzant tas-
ques addicionals pel perfeccionament de la matèria.

Millorar de la velocitat, coneixement i pràctica dels documents 
bàsics. 

Treballar la manipulació i coneixement dels instruments i ma-
terial informàtic de forma acurada per tal que el nen/a l’integri 
com una eina més, d’ús corrent.

Contribuir a l’adquisició d’hàbits i tècniques d‘estudi per refo-
rçar matèries en que l’alumne necessiti millorar. 

Objectius

Objectiu

Objectiu

1r-6è

1r-6è

1r-6è



PENSA

educació
primària

juguem amb l’anglès
Grup

6      10
(mínim)   (màxim)

disseny 3.0

animació digital

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

legorobot 1
nocions bàsiques de robòtica

legorobot 2

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

3r-6è

3r-6è

3r-6è

3r-6è

1r-6è
 

Aprenentatge de la llengua anglesa a través d’activitats lúdiques 
i engrescadores amb jocs i tallers, es  treballarà principalment 
speaking i listening.

Activitat que pretén l’aprenentatge del programari per tal de 
confeccionar, portades, cartells, composicions fotogràfiques, 
edició i aplicació de filtres, iniciació al dibuix vectorial. 

Introducció a les animacions de personatges a partir d’aplicacions  
i progrmamari per a PCs. Creació de vídeos animats i jocs per a 
ordinador.

Millorar la competència lingüística automatitzant les estructu-
res i vocabulari treballat, aconseguint que facin ús de les es-
tructures i que les transfereixin a situacions de parla.

Potenciar l’ús de l’ordinador com una eina per a la creació ar-
tística.

Potenciar l’ús de l’ordinador com una eina per a la creació ar-
tística.

Objectiu

Objectius

Objectius

 
Activitat que aprofita el conjunt WeDo bàsic per construir i pro-
gramar de forma guiada  senzills models  robòtics LEGO con-
nectats a un ordinador via port d’USB. LEGO WeDo també pot 
ser programat fàcilment amb programari lliure educatiu i  de 
descàrrega gratuïta Scratch, desenvolupat pel MIT (Massachu-
setts Institute of Technology).

Activitat que aprofita el conjunt Mainstorm per construir i pro-
gramar de forma guiada  models  robòtics LEGO connectats a 
un ordinador via port d’USB. Mainstorm es programa a partir 
del programari creat per LEGO. Per poder aprofitar aquesta ac-
tivitat s’ha d’haver fet primer l’activitat de legorobot (I).

Aprendre treballar en equip, construir un robot i programar les 
seves funcions bàsiques. 

Aprendre treballar en equip, construir un robot i programar les 
seves funcions.

Objectius

Objectiu



PENSA

CREA

educació
secundària

guitarra
1r-4t
ESO

1r-4t
ESO

1r-4t
ESO

1r-4t
ESO

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

animació digital

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

arts escèniques

legorobot 2

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

Grup
6      10

(mínim)   (màxim)

aula d’estudi
tècniques d’estudi 

Iniciació i aprofundiment  del coneixement dels acords bàsics de 
la guitarra i dels diferents rascats, per poder fer l’acompanyament 
de cançons.

Servei orientat a realitzar els deures i treballs de classe amb 
la supervisió i ajuda d’un educador/a. Aclarint conceptes que 
no han quedat clars, aplicant tècniques d’estudi i realitzant tas-
ques addicionals pel perfeccionament de la matèria.

Aprendre a tocar la guitarra per la interpretació conjunta i 
l’acompanyament de la veu. 

Contribuir a l’adquisició d’hàbits i tècniques d‘estudi per refo-
rçar matèries en que l’alumne necessiti millorar. 

Objectiu

Objectius

Iniciació al món de les arts escèniques: teatre, teatre musical, 
titelles i circ. Creació d’un espectacle en el que els infants són 
els protagonistes.

Activitat que aprofita el conjunt Mainstorm per construir i pro-
gramar de forma guiada  models  robòtics LEGO connectats a 
un ordinador via port d’USB. Mainstorm es programa a partir 
del programari creat per LEGO. Per poder aprofitar aquesta ac-
tivitat s’ha d’haver fet primer l’activitat de legorobot (I).

Desenvolupar  les possibilitats expressives del cos utilitzant la 
improvisació com a eina de creació col·lectiva.  

Aprendre treballar en equip, construir un robot i programar les 
seves funcions..

Objectius

Objectiu



Condicions de les activitats extraescolars

Selecció i contractació del personal.

Sou mensual del personal contractat i liquidacions de les cotitzacions mensuals a la SS i del IRPF

Assegurança de Responsabilitat Civil per al personal contractat

Assegurança d’accidents per al personal contractat

Seguiment  i suport pedagògic

Gestió de les suplències

Programació mensual

Informes de l’evolució de cada infant durant el curs

El material per realitzar les activitats

El desplaçament dels monitors/es en cas que sigui necessari.

La participació del personal fora de l’horari habitual (festes, portes obertes...)

El cost 
no inclou 

Informeu-vos dels preus i descomptes a: 

El cost 
inclou

Fundació La Xarranca
Plaça del Milcentenari, s/n - Manresa
93 872 57 89
xarranca@cae.cat


