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Sensación Activa S.L. és un equip de professionals de l’àmbit esportiu, lúdic i social amb una 

àmplia experiència en activitats esportives i esdeveniments d’oci i esportius entre d’altres. La 

nostra cultura té un gran potencial amb la seva implicació i dedicació en l’àmbit de l’educació no 

formal, la qual vol aportar un valor afegit a la nostra tasca a l’hora de realitzar activitats 

extraescolars a través d’una bona planificació d’objectius per edats i modalitat, una variada 

programació d’activitats aprofitant aquest espai com a recurs educatiu.  

A Sensación Activa S.L. ens encarreguem de gestionar aquest temps de lleure i garantim la 

qualitat i professionalitat de l’equip de monitors/es d’extraescolars a través de les formacions que 

proporcionem des de l’empresa.  

 

Sensación Activa amb el nostre projecte d’extraescolars tenim una gran responsabilitat i 

compromís amb la nostra tasca i professionalitat, ja que som conscients de la gran influència i 

repercussió que tenim en aquest espai d’oci per als nens/es i que, sense que s’adonin pel seu 

caràcter lúdic, és potencialment educatiu. És per aquesta importància, que la nostra tasca tindrà 

molta implicació per assolir els següents objectius: 

 

 Treballar uns hàbits i unes actituds relacionades  amb la seva salut i benestar, la 

seguretat i la higiene personal.  

 Aprofitar les activitats extraescolars com a plataforma per fomentar una educació en 

valors.  

 Conèixer i adoptar habilitats socials que el dotin de recursos com el diàleg.  

 Introduir a l’infant en activitats educatives en l’àmbit del lleure que li creïn interessos i 

motivacions per promoure l’aprenentatge. 
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A Sensación Activa S.L. gestionem les activitats extraescolars cobrint les necessitats de tots els 

tipus d’agents que intervenen en l’horari d’aquests, com són amb l’AMPA, participants, les 

famílies, professionals, centre, entitats esportives i educatives.  

Per a nosaltres, el més important són els participants, per això apostem per un servei de qualitat 

per a que ells puguin gaudir i aprendre en un ambient professional i atractiu. 

 

 

Creiem que durant l’horari d’extraescolars, a part de l’activitat que realitzen els participants, els 

professionals són educadors/es no formals que han de transmetre valors i actituds pel 

desenvolupament personal del nen/a. Integrem dins de la programació individual de cada 

monitor/a, un ventall de valors que s’inclouen dins el pla de treball de cada grup. Som fidels a la 

idea, que aquest espai que ens proporcionen les activitats extraescolars són una eina 

potencialment educativa ja que assoleixen aprenentatge d’una forma lúdica que els permet fer-ho 

sense adonar-se. 

A continuació especifiquem alguns dels valors que transmeten totes les modalitats:  

- Tolerància.  

- Treball en equip.  

- Sacrifici personal.  

- Pertinença al grup.  

- Implicació.  

- Solidaritat.  

- Potenciar l’autoestima.  

- Respectar.  

- Puntualitat.  

- Compartir.  

- Conèixer el seu propi cos.  

- Entre d’altres...  
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A Sensación Activa S.L. procurem establir unes metes clares i coherents per donar sentit al 

nostre servei com a eina potencialment educativa. És per això que pautem aquestes activitats 

fins arribar a uns objectius per una banda, d’hàbits, comportament, valors i principis al lleure i, 

per altra banda, l’evolució i assoliment dels aspectes específics de la modalitat. A més, tenim en 

compte la coherència dels objectius segons les edats del nen/a i el seu procés evolutiu.  

Per a que els nens/es prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge i que les famílies 

tinguin constància d’aquest, si el centre i l’AMPA estan conforme, es lliuraran uns informes 

trimestrals per a cada nen/a on es mostraran els objectius establerts i el seu grau d’assoliment. 

 

 

 

Com a importants agents educatius per als participants d’aquest projecte, tenim l’obligació de 

mantenir una amplia varietat de canals comunicatius que ens garanteixin tres criteris: Claredat, 

fluïdesa i accessibilitat. Per aquest motiu, Sensación Activa S.L. utilitzarà com a medi de 

comunicació diferents mitjans, com per exemple, el mail, facebook, twitter, web i, a més a més, 

entrevistes familiars i circulars en mà si l’AMPA ho autoritza. 

A través d’aquest mitjans, les famílies tindran consciència de què fan els nens/es al temps de 

lleure i rebran informació i circulars per un bon funcionament de l’activitat.  
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A Sensación Activa S.L. ens farem càrrec d’oferir uns professionals del sector amb les seves 

funcions i perfils ben definits per a la millora de la qualitat del servei.  

- El centre contarà amb un coordinador de zona que vetllarà pel servei. 

 

 

Per a la millora de la qualitat del servei dels monitor/es de les activitats extraescolars, promovem 

una formació continuada del nostre personal i, a més a més, disposen del suport continu del 

coordinador/a. D’aquesta manera, garantim una professionalitat dels monitors/es que es veurà 

reflectida en la seva tasca educativa amb els nens/es.  

A més de les formacions impartides des de l’empresa, el nostre personal compta amb 

l’assessorament i suport de la direcció per cursar formacions específiques demandades per 

aquests. 

Per últim, destacar el fort compromís amb els joves i la seva inserció al món laboral, per aquest 

motiu, comptem amb diverses col·laboracions amb diferents entitats externes, de manera que 

oferim una plataforma d’aprenentatge a través de les pràctiques amb altes probabilitats de 

contractació posteriorment. 

 

 

 
 Tot l’equip de treball donat d’alta a la S.S.  

 Jornades de portes obertes amb participació dels alumnes.  

 Adaptació a activitats noves de les quals disposa ara l’escola i vol seguir oferint.  

 Continuació amb monitors que actualment disposa l’escola si escau. 

 Relació propera amb l’AMPA.  

 Monitoratge per a reunions de pares, excursions i colònies escolars.  
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A Sensación Activa creiem que el nostre servei té dos branques bàsiques a l’hora d’organitzar 

les activitats extraescolars:  

 La gestió: comunicació amb les AMPAS i les Escoles, comunicació amb els pares, 

serveis administratius... 

 La producció: oferta d’activitats, temaris, seguiment de l’alumne, seguiment del 

personal…  

 

 

Depenent el que necessitin les AMPAS i Escoles, podem oferir diferents serveis d’administració 

com per exemple:  

 

 Cobrament de rebuts  

 Contractació de personal  

 Substitucions de personal  

 Gestió d’impagaments  

 Gestió dels Grups  

 Nòmines  

 Manteniment del material. 

 Altres,… 

 

La comunicació AMPA/Escola – Empresa és ràpida i directa. El coordinador/a estarà sempre 

disponible per tal de poder resoldre les possibles necessitats que puguin sorgir.  

 

Els pares i mares de l’escola és podran comunicar amb Sensación Activa per qualsevol dubte per 

correu electrònic o bé per telèfon directament amb el coordinador.
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A Sensación Activa volem oferir el millor servei de qualitat, de manera que procurem satisfer 

totes les necessitats dels nens/es tenint en compte, per una banda,  les diferents edats i etapes 

en el desenvolupament de l’infant i, per altra banda, cobrir els diferents tipus d’intel·ligència 

(emocional, interpersonal, motriu, intrapersonal, matemàtica, creativa, etc.) a través d’un ampli 

ventall de modalitats a escollir classificats en: 

 - Activitats esportives: Petits atletes, Iniciació a l’esport, Fútbol Sala, Bàsquet, etc. 

 - Activitats esportives – creatives: Dansa, Patinatge, etc. 

 - Activitats artístiques, escèniques i creatives: Vet aquí un conte, Petits actors, S’obre 

el teló, Som artistes, Pintura, Música creativa, Art Attack, etc. 

 - Activitats acadèmiques: Reforç escolar, The little song, The magazine, etc.  

 - Activitats d’innovació i d’expressió tecnològica: Bloggers i youtubers, etc. 

 oferim qualsevol tipus d’extraescolar proposada per l’AMPA. A banda del nostre catàleg,  

Els monitors de les activitats recullen els alumnes a les classes i els acompanyen a l’aula o espai 

on es realitza l’activitat.  

El personal té un suport continu a través dels coordinador/es de l’empresa. 

A continuació us farem una breu explicació de les nostres eines per educar i, finalment, el 

quadrant de les diferents activitats agrupades i adaptades per a cada etapa del desenvolupament 

evolutiu.  
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Per als més moguts, em preparat la millor activitat, on treballarem utilitzant el joc i temàtiques, 

habilitats motrius bàsiques i l'equilibri, punteria, coordinació mà-ull i peu-ull, també treballarem 

valors com el respecte entre els companys i assimilar normes de convivència dintre del grup. 

L'objectiu d'aquesta activitat és anar adquirint habilitats motrius i socials des de molt petits 

perquè a mesura que van creixent els hi agradi fer esport i tinguin aquestes habilitats. 

 

 

 

Aquesta activitat esportiva, està adreçada a nens i nenes de P5 que volen començar a practicar 

una disciplina esportiva, es pot practicar Baby Basquet o Baby Futbol Sala, es tracta de 

jocs preesportius on l'objectiu és iniciar-los a l'esport escollit. 
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El Basquet és una modalitat d'esport col·lectiu, és per això que treballem molt les habilitats 

socials, a part de les tècniques i habilitats del Basquet. Treballarem conceptes de l'esport i a 

més, els valors com el companyerisme, disciplina, confiança, autoestima, potenciarem el 

pertànyer a un grup d'iguals, tot d'una manera activa i divertida. 

 

 

 

 

El futbol sala, és una modalitat d'esport col·lectiu, és per això que treballem molt les habilitats 

socials, a part de les tècniques i habilitats del futbol sala. Treballarem conceptes de l'esport i a 

més, els valors com el companyerisme, disciplina, confiança, autoestima, potenciarem el 

pertànyer a un grup d'iguals, tot d'una manera activa i divertida. 
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En aquesta activitat ens dedicarem a treballar els ritmes i el coneixement del nostre propi cos, 

utilitzant el ball com a eina principal, realitzarem coreografies i realitzarem exhibicions durant el 

curs, també hi trobem valors com la disciplina, companyerisme, formar part d'un grup d'iguals i 

potenciem l'autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplaçar-se sobre rodes farà que experimentin l'equilibri, aprenguin a confiar en ells mateixos, 

que donin respostes creatives davant situacions noves i sobretot que passin una estona 

agradable i divertida. 

 

 

 

http://www.sensacionactiva.com/
mailto:info@sensacionactiva.com


 
 

Sensación Activa S.L. – c/Horténsia, 49 Cubelles, 08880 Barcelona – B65769796 
www.sensacionactiva.com – info@sensacionactiva.com Telf: 93 015 35 36  

 
 11 

 

 

Els contes tenen elements lingüístics, ambientals, imaginatius, psicològics, expressius, 

conductuals i socials, però sobretot, és que fan feliços als més petits. Aquesta activitat farà que 

els nens i nenes aprenguin mitjançant històries i aventures d'una manera molt original. 

 

 

 

Fem teatre jugant, inventem personatges, ideem situacions i potenciem la creativitat, habilitats 

socials i lingüístiques, expressem les emocions utilitzant el teatre com eina principal. 
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El teatre permet als infants desenvolupar habilitats d'expressió oral i corporal, dóna eines 

d'autoconeixement i autocrítica, d'expressió dels sentiments i desenvolupament de 

l'espontaneïtat i a més fa que els nens aprenguin a treballar en equip. 

 

 

Treballarem conceptes musicals i els alumnes tocaran els seus 

instruments, però seran instruments fabricats per ells mateixos utilitzant materials reciclats. 

D'aquesta manera fem tallers i música a la vegada. 
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Aquesta activitat, suposa un apropament al coneixement interior, a treballar conductes, coneixer i 

entendre les emocions i sentiments utilitzant la part més artística de l'infant, pintant amb música, 

ballant, fent percussió, etc... 

 

 

 

 

Amb aquesta activitat els nens i nenes treballaran la psicomotricitat fina, realitzaran treballs 

manuals I tallers divertits on es combina la plàstica i el dibuix, coneixeran diferents materials, i 

potenciaran la creativitat. 
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La pintura no és una extraescolar de treballs manuals, sinó, és una activitat on els alumnes 

expressen a través de la pintura les emocions i sentiments a través de l'art i un llenguatge 

universal. 

 

 

 

 

Reforç escolar és l'espai per aquells alumnes que tenen alguna dificultat a l'hora d'entendre els 

deures o que necessiten una petita ajuda extra per portar el ritme de la classe. També és l'espai 

per aquells que volen seguir repassant els temes i millorar l'aprenentatge. Amb l'ajuda del 

professor/a aniran menys atabalat durant el curs. 
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Quan els nens i nenes són petits, el seu cervell és com una esponja, és per això que és el millor 

moment per aprendre nous idiomes, amb l'activitat THE LITTLE SONG, aprendran angles amb 

jocs i cançons, tot d'una manera divertida i lúdica. 

 

 

En aquesta activitat, els participants seran reporters i periodistes, i ho faran en anglès, es tracta 

de fer una revista de l'escola en angles, no hi ha millor manera d'aprendre l'idioma que passant-

s'ho bé. 
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L'extraescolar de bloggers i youtubers pretén fer un blog i un canal de youtube escolar en el qual 

els nens i nenes publicaran notícies d'interès com excursions fetes, tallers, sortides i parlar de 

temes que els hi motivin... 
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Som Artistes. Som Artistes. Música creativa Música creativa 

Petits Atletes. Iniciació a 

l’esport 

Patinatge Patinatge 

Vet aquí un conte. Petits actors Bàsquet Bàsquet 

The little song. The little song. Fútbol Sala Fútbol Sala 

Art attack Art attack Dansa Dansa 

 Pintura Pintura 

S'obre el teló! S'obre el teló! 

Reforç escolar Reforç escolar 

The magazine The magazine 

 Bloggers i 

Youtubers 

S’aplicarà un % descompte acumulable a: 

- La inscripció a una segona activitat o més.   

- La inscripció  d’un o més germans/es.  
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