
HORARI  DE DILLUNS A DIVENDRES 
QUOTA MENSUAL 

SOCI@S AMPA NO SOCI@S AMPA 

DE 8.00 A 9:00 H 30,00 € 33,00 € 

DE 8:30 A 9:00 H 20,00 € 23,00 € 

Descompte de 3,00 € en la quota a 2n membre de família i succesius. 
      

Bono de 5 sessions. 19,00 €   

Bono de 10 sessions. 35,00 €   
 

ATENCIÓ ! 
PER RAONS DE CONTROL ORGANITZATIU, REGISTRE I ASSEGURANÇES, 

NO ES POT FER ÚS DEL SERVEI SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 
  

¡ ATENCIÓN ¡ 
POR RAZONES DE CONTROL ORGANIZATIVO, REGISTRO Y SEGUROS, 
NO SE PUEDE HACER USO DEL SERVICIO SIN INSCRIPCIÓN PREVIA. 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ: EXCLUSIVAMENT EN LÍNIA (NO PRESENCIAL): 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: EXCLUSIVAMENTE “ON LINE” (NO PRESENCIAL): 

En caso de ya haber estado dado de alta con este procedimiento en anteriores actividades (tardes de junio y/o 
septiembre), enviar un correo electrónico indicando nombre del alumno/a y el horario de matinera elegido 

1r) Entrar en la pàgina web www.forcuin.com,  menú “Inscripción en Actividades”  

                                          submenú ”Actividades extraescolares”. 
2n) Introduir el següent codi de centre: 

C16S4 2º) Introducir el siguiente código de centro: 

3r) Seguir les instruccions, 3º) Seguir las instrucciones. 

Navegadors recomanats: Firefox, Chrome, Edge. 

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot consultar en: 
Navegadores recomendados: Firefox, Chrome, Edge. 

Para cualquier duda o aclaración, puede consultar en: 

Forcuin  96 345 92 67  
info@forcuin.com        perepau@forcuin.com                                              
 
www.forcuin.com 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ASSEGURANÇA MÈDICA INCLOSA (FORCUIN) GRUPS I HORARIS QUOTA 

mensual  

Funrobot  - robòtica educativa Primària . Dijous de 13.00 a 13.45 15,50 € 

BA L L  M O D E R N     Infantil 3 anys—2n primària     Dilluns de 16.30 A 17.30  14,00 €  

BÀSQUET  
Grup I  (Infantil 5 anys - 2n Pri.) Dilluns de 16.30 a 17.30 

15,00 €  
Grup II (3r  - 6é Pri.) Dilluns de 16.30 a 17.30 

MÀGIA Inf 5 anys - 6é Pri.  Dimarts de 16.30 a 17.30 18,00 € 

FUTBOL  
Grup I  (Infantil 5 anys - 2n Pri.) Dimarts de 16.30 a 17.30 15,00 €  
Grup II (3r  - 6é Pri.) Dijous de 16.30 a 18.00 17,50 € 

PATINATGE  
Grup I  (Infantil 4 anys - 2n Pri.) Dimecres de 16.30 a 18.00 

17,50 € 
Grup II (3r  - 6é Pri.) Dimecres de 16.30 a 18.00 

KARATE Inf 5 anys - 6é Pri.  Dimecres de 16.30 a 17.30 

14,00 €    DIBUIX — ART Totes les edats. Dimecres de 16.30 a 17.30 

MULTIESPORT Inf 3 anys - 2N Pri.  Dijous de 16.30 a 17.30 

ACTIVITATS NO GESTIONADES PER FORCUIN:   

CERÀMICA (Mònica) Dilluns (primària) o Dimarts (infantil) de 16.30 A 17.30  18,50 € 

ESCACS Inf 5 anys - 6é Pri.  Dijous de 16.30 a 17.30  
En els preus indicats estan incloses les quotes de canguratge 

ESCOLA MATINERA 

En un ambient relaxat però no exempt de sentit, es 
desenvolupen activitats de tot tipus: manualitats, 
jocs, conta contes... 
Les educadores estan amb els seus fills i filles des de 
les 8:00 fins que comencen les classes del matí, en el 
col·legi. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, 
OCI EDUCATIU 

I DE CONCILIACIÓ 

NORMES GENERALS 
 

- L’inici de les activitats serà partir del dia 1 d’octubre de 2022, 
excepte “matinera”, que estarà en marxa des de el 8 de setem-
bre. Els horaris poden sofrir reajustaments abans de començar 
el curs.  
- La realització de les activitats exigeix un número mínim d’alum-
nat, diferent segons cadascuna. En el cas que una activitat su-
pere la ràtio s’establirà una llista d’espera. 
- Els rebuts i períodes de matrícula seran bimensuals (Octubre/
Novembre, Desembre/Gener, Febrer/Març i Abril/Maig). Les 
baixes es comunicaran abans del 15 del mes que en deixa l'acti-
vitat. 
- Per a la realització de totes les activitats organitzades per 
l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€, els socis de l’AMPA 
queden exclosos del pagament de la matrícul.la.  

http://www.forcuin.com
http://www.forcuin.com


La diferència d'horaris en les famílies fa 
necessari el comptar amb un servei 
professional que aporte la tranquil·litat de 

poder deixar als xiquets i xiquetes en el 
propi centre educatiu, a cura de personal 
especialitzat i dins d'un entorn amable i 

familiar. 

 
En aquest servei preparem als xiquets i 
xiquetes per al llarg dia que els espera 

d'una manera relaxada, divertida i 
pretenent que aquest esforç que fan les 
famílies per a conciliar els seus horaris 

siga en les millors condicions possibles. 

* Conciliar els horaris de la vida laboral i familiar. * Preparar als participants en un ambient relaxat i desinhibit per a la posterior jornada 

educativa en el centre. * Proposar activitats de caràcter lúdic i creatiu que no suposen cansament intel·lectual. * Fomentar la relació de respecte 
i col·laboració. * Conscienciar en el bon ús i cura dels materials així com mantindre l'ordre. 

Curs escolar de Setembre a Juny. Horaris a convenir segon necesitats i formació de grups. 

Mínim 8 participants per educadora. 

- Contacontes—Lectures dirigides (dramatitzacions, jocs, manualitats i dibuixos relacionats, etc) - Taller de dibuixos amb tècniques senzilles, - 

Taller de Jocs: Jocs Simbòlics, Jocs Lògics, Jocs de Motivació, Taller de Desenvolupament Psicomotor i Sensorial a través d'activitats 
d'estimulació sensitiva/musical i psicomotricitat gruixuda. 



●  Acostar als participants de manera lúdica a la música i a la psicomotricitat. 

●  Conéixer progressivament el seu propi cos així com les seues possibilitats de moviment i d'acció. ●  

Imitar i crear estructures rítmiques variables utilitzant el propi cos, instruments... ●  Explorar l'espai 

mitjançant el moviment corporal, adaptant-se a diferents ritmes i cançons. . ●  Produir ritmes i sons amb el 

cos mitjançant el moviment ●  Desenvolupar la capacitat sensorial auditiva. 

- Coneixement de l'esquema corporal. - Formes lliures d'expressió (estats d'ànim, personatges, emocions, 

velocitat, força). - Expressions tònic-motrius. - Inhibició voluntària del moviment.— Coordinació i 
moviment ordenat. - Aprenentatge de diferents estils i tècniques. 

Curs escolar d'Octubre a Juny. Horaris a convenir segons necessitats i formació de grups. Mínim 10 

participants per monitor-educador/a.  

 

La música i l'expressió corporal derivada d'ella, el ball, 

és, sens dubte, una de les principals fonts d'estimulació 

dels menors, afavoreix i repercuteix en totes les àrees 

de desenvolupament, a nivell cognitiu, motor, afectiu i 

social. El ball els permet expressar-se a través del cos, 

gestionar emocions, relacionar-se i obrir la seua ment 

per a l'adquisició de nous coneixements. 

El ritme és el punt de partida per a la introducció del 

coneixement i interpretació musical per part dels 

xiquets. 

El ball i els jocs rítmics incentiven posseeixen múltiples 

beneficis, entre els quals destaquen: 

- Adquisició d'un major coneixement de l'esquema 

corporal. 

- Posseeixen un major control sobre el seu cos i les 

possibilitats motrius. 

- Buiden la ment i facilita l'adquisició de nous 

aprenentatges. 

- Estimulen el llenguatge. Descobreix més activitats per 

a treballar el llenguatge oral en infantil. 

- Relaxen i calmen. 

- Ajuden a canalitzar i gestionar les emocions. 

- Connecten i aproximen amb el grup d'iguals. 



La Robòtica Educativa es planteja com un espai 

d'experimentació, basat en aprenentatge actiu i 

construccionista, en el qual es proposa un 

problema i els estudiants busquen maneres 

creatives i possibles per solucionar-ho. 

Per dur-la a la pràctica, s'utilitzen kits per 

robòtica de diferents fabricants: Lego, Arduino, 
FisherTechnik, BeeBot, etc ..., uns llenguatges de 

programació basats en objectes (Robolab, Logo i 

Scratch). Els robots que es construeixen amb 

aquests kits són resistents i no es requereixen 

coneixements d'electrònica per fer-los funcionar, 

podent accedir a l'activitat amb aprofitament des 

dels 4 anys. 

El plantejament d'aquest taller té dues grans 

finalitats: en primer lloc, familiaritzar l'alumnat en 

el maneig de l'instrument i les seves tècniques i, 

en segon lloc, i no per això menys important, 

despertar i sistematitzar l'esperit investigador i 

explorador del jove, introduir-los en el pensament 

computacional, desenvolupant les intel·ligències 

múltiples. 

* Desenvolupar el Mètode Científic: Observar - Manipular - Formular hipòtesis Experimentar - Comprovar - 
Verificar * Explicar processos i procediments, * Adequar l'activitat al desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples, * 

Elevar la seva consciència de la ciència en la vida quotidiana. 

D'octubre a maig. Horaris a convenir d'1, 1,5 h o 2 hores setmanals. Segons necessitats i 
formació de grups. Ràtio: Màxim 15 participants. 

El professorat montarà la infraestructura necessària (ordinadors, materials, etc.). Els participants construiran 
diferents models de robots i aprendran tècniques i llenguatges de programació accessibles i intuïtius. 

Es plantegen reptes i desafiaments a què caldrà buscar solucions adequades, imaginatives i eficaces. 



Este taller està encaminat a dinamitzar 
l'activitat física. Va dirigit a tot l’alumnat 
dels centres. És una activitat estimulant i 

arrelada en el subconscient de l'ésser 
humà. Treballem diferents esports d'equip 
atenent a les necessitats i peticions de 

cada centre: 

 

▪  Futbet—Fútbol  

▪  Basquet 

▪  Multi—esports 

▪  Voleibol    

▪  Hoquei 

▪  Patinatge 

▪  ,... 
* Desenvolupar hàbits saludables a través de l'activitat física * Facilitar el coneixement d'una activitat esportiva.  * Canalitzar l'acti-

vitat dels xiquets i xiquetes cap a una activitat organitzada i sistematitzada. * Potenciar la companyonia i la col·laboració en equip. 

 

Les sessions es desenvoluparan dividint-se en tres parts, amb una previa per la correcta equipació*: 

1 Calfament  2 Desenvolupament dels exercicis: tècniques, organització, pràctica, etc.  3 Relaxació 

 

* Per l’activitat de patinatge és necessària l’equipació de patins i proteccions (casc, genolleres..). 

Curs escolar de setembre a juny. Horaris a convenir segons necessitats i formació de grups. Mínim 10 

participants per professor / a. 



Els beneficis de la pràctica de les Arts 
Marcials pels nens i nenes són múltiples i 
coneguts. El Karate, Judo, Tae Won do, Tai 

Ji, proporcionen eines lúdiques que 
comp le ten  e l  des envo lupament 
socioemocional i físic, aprofundint en el 

desenvolupament psicomotriu. 

Serveixen per canalitzar i utilitzar 
l'energia de forma adequada i porten amb 
si implantada una filosofia que es 

fonamenta en el respecte pel company, 
ajudant a disminuir l'agressivitat i millorar 

l'autoestima. 

Exercita la concentració, genera respecte 
cap als altres i cap a un mateix, 

proporciona seguretat i autoconfiança ... 

Desenvolupar hàbits saludables a través de l'activitat física. Utilitzar, en la resolució de problemes motrius, les capacitats físiques 

bàsiques i les destreses motrius, tenint en compte les possibilitats i limitacions. Fomentar la socialització, les relacions 

interpersonals i el sentit de la responsabilitat dels nens a través d'activitats cooperatives. Enriquir el repertori motor a través de 

la pràctica de les habilitats i tècniques pròpies de cada disciplina d’art marcial.  

Les sessions es desenvoluparan dividint-se en tres parts: 

1 Calfament  2 Desenvolupament dels exercicis: tècniques, organització, pràctica, etc.  3 Relaxació 

 

Curs escolar de setembre a juny. Horaris a convenir segons necessitats i formació de grups. Mínim 10 

participants per professor / a. 



La creació artística ha estat un dels factors 
principals dins de la dinàmica de desenvolupament 

cerebral i espiritual de l'home. L'activitat visual i 
manual va permetre als pre homínids arribar al 

pensament pel que ha tingut la mateixa importància en 
l'evolució de la humanitat que altres aspectes, com les 

ciències experimentals. 
Per això l'educació visual i artística és un camí 

per aconseguir un increment de les facultats 
creatives dels menors. Qualsevol camp artístic (i per 

tant el dibuix, la pintura i les manualitats), té un 
fonament consistent en la interpretació i manipulació 

de la imatge i el volum. 

També en esta àrea es dóna una evolució en 
les capacitats acord amb el desenvolupament evolutiu 

dels nens i nenes, passant per diferents etapes. 
L'activitat s'adequa als continguts a estes etapes.. 

* Desenvolupar la capacitat creativa i crítica. * Proporcionar estratègies i instruments per a l'evolució pictòrica. * 
Desenvolupar la psicomotricitat fina. * Promoure el treball en grup i la solidaritat * Facilitar la consecució d'hàbits de 

protecció del medi ambient. 

Curs escolar de setembre a juny. Horaris a convenir segons necessitats i formació de grups. Mínim 10 

participants per educador/a. 

Bloc I: Les formes bàsiques o Abecedari Gràfic - Bloc II: La gamma cromàtica - Bloc III: Figures Geomètriques Bloc IV: 

Mescles de colors- Bloc V: Perspectiva i profunditat-Bloc VI: Escales i espai - Bloc VII: Els diferents estils pictogràfics. 

 



El Taller de Màgia és una forma d'aproximació a 

l'expressivitat dels xiquets i xiquetes. Aquesta 

activitat s'adapta a la perfecció al nostre ideari 

pedagògic, ja que entre altres coses 
incentivarem el treball en grup, la solidaritat i el 

desenvolupament personal. 

 

L'activitat pot adoptar diverses formes, amb el 

comú denominador de ser un procés actiu i 
socialitzador, que arranca de les capacitats 

innates dels xiquets i xiquetes per les efectes 

màgics, representar rols i expressar la seua 

concepció del que els envolta. 

 

Algunes dels avantatges són: 

 * Ajuda a véncer la seua timidesa. 

 * Estimula les aptituds imaginatives i creadores. 

 * Afavoreix l'autoestima i confiança en si mateix. 

 * Potència la memòria i la capacitat de reflexió. 

 

* Desenvolupar l'expressivitat individual i grupal. * Iniciar l'alumnat en la comprensió del fet dramàtic, a través de la relació vida / 

teatre. * Facilitar la millor comprensió d'un missatge teatral, * Promoure el gust pel teatre, per mitjà de la posada en escena 

* Perdre la vergonya i guanyar confiança en un mateix. * Desenvolupar la imaginació * Aprendre tècniques i efectes de màgia 

Curs escolar de setembre a juny. Horaris a convenir segons necessitats i formació de grups. Mínim 10 

participants per monitor-educador / a. 

Els continguts que es desenvoluparan en aquest tarller giraran al voltant de blocs temàtics: 

Sensibilització, tècnica i creativitat en els efectes, jocs de veu, improvisació, dramatització i continguts bàsics sobre la màgia. 

 



Forcuin, a punt de complir 25 anys, va nàixer amb voluntat de servir a la comunitat educativa com a 

instrument de millora i dinamització en l'àmbit de l'educació no reglada i complementària i l’oci educatiu. 

Més de quatre lustres de presència i aportacions avalen el nostre projecte i treball diari. 

La nostra missió és satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients,  per mitjà d'una relació personalitzada, prestant-los, a més, 

assessorament i complint totes les normatives legals.  Comptem amb un equip de treball altament qualificat i en desenvolupament 

constant, amb valors clau com són la responsabilitat, el compromís, les ganes d'aprendre i superar-se. En continu reciclatge, els nostres 

monitors demostren dia a dia la voluntat d'esta empresa a millorar el servici i retro alimenten este interès. 

Serietat, professionalitat, innovació, respecte pel medi ambient, per la igualtat, són grans paraules, però també grans 

realitats en el treball constant de les treballadores i treballadors d'esta empresa.  En definitiva, un col·lectiu 

compromès en la prestació d'un servici de qualitat, útil i beneficiós per als grans protagonistes:  les nostres xiquetes i 

xiquets. 


