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NOVES EXTRAESCOLARS 
SUBVENCIONADES
S'estrena el programa Educa + 

als centres de Cerdanyola

Aquest curs que ara comença, Mataró endega la pri-
mera edició del programa d’activitats extraescolars 
Mataró Educa+, que engloba un conjunt ampli 

d’activitats (esport, lleure, art, cultura...) adreçats a 
infants i joves de tota la ciutat i que es duran a ter-
me a diferents centres del barri de Cerdanyola. La 
idea és oferir diferents disciplines en l'àmbit de 
les extraescolars per a famílies que no es pu-
guin permetre aquestes en l'oferta de clubs, 
centres o escoles privades.

Aquest projecte s’ha dissenyat conjuntament 
amb AMPA, escoles i entitats d’esport i lleure de 
la zona i compta amb la col·laboració econòmica 
de l’Ajuntament de Mataró. Les primeres setmanes 
de setembre es faran els diferents "tastets" de les dis-
ciplines per tal que els alumnes puguin escollir quina és 
la que els hi agrada.

Tot i que la pre-inscripció 
acaba avui dia 14, es podrà 

accedir a les places vacants fins 
a finals de mes
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Eurostage: créixer 
fent esport 
El centre amplia la gamma 
d'activitats extraescolars per 
acollir les demandes dels pares

Eurostage ofereix a la Riera de Caldetes una 
sèrie d'activitats extraescolars adreçades  a 
nens i nenes d'entre 4 i 18 anys, entre les 

quals trobem el tennis, la gimnàstica rítmica, el 
judo i la robòtica. Els cursos estan dirigits per pro-
fessionals especialitzats, que procuraran introduir 
i acompanyar els alumnes durant els primers anys 
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A partir de 5 anys
De dilluns a divendres A partir de 5 anys 

A partir de 5 anys 

Grups de tots els nivells
De dilluns a dissabte 
tennis@eurostage.cat

Inici al 

setembre D’octubre

a junyD’octubre

a juny

Interessats, contacteu
per a més informació amb:

extraescolars@eurostage.cat         617 664 852
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L'escola de tenis ja porta 5 anys

de trajectòria

programació dels robots sempre estarà adaptada 
a cada franja d'edat. 

Tennis per a totes les edats 

L'Escola de tenis ja porta cinc anys de trajectòria, 
amb classes de dilluns a dissabte que tenen una bona 
acollida. El temps que porta en marxa l'activitat ha 
servit per ampliar el rang d'edats, que ara va des 
dels 4 anys fins a edats més adultes. "Hi ha pares 
i mares que ens han demanat estendre l'Escola de 
tennis amb altres activitats extraescolars", explica 
en Miquel Puig, coordinador esportiu. 

Servei de deures i recollida a l'escola 

El centre ofereix un servei de transport per recollir 
els alumnes a l'escola i també ha posat en marxa 
un servei de suport amb els deures, així com tallers 
diversos per garantir que els alumnes aprofitin al 
màxim la seva estada a Eurostage.

d'iniciació a l'esport perquè agafin els fonaments 
adequats per motivar-se. 

Durant la temporada passada, el centre Eurostage 
ha comptat amb una demanda creixent d'activitats 
extraescolars, la qual cosa ha fet que els seus res-
ponsables hagin ampliat la gamma d'esports que 
s'ofereixen. L'any passat es va estrenar el curs de 
gimnàstica rítmica, que ha tingut una bona rebuda 
per part dels alumnes i els seus pares, i al setembre 
es posaran en marxa les classes de judo i robòtica. 

Centren principalment cada activitat en la formació 
física i la disciplina mental de manera que els alum-
nes combinen la diversió que els suposa practicar un 
esport i la socialització amb nous amics amb l'esforç 
que suposa superar el seu propi nivell. Els esports 
que s'ofereixen desenvolupen la concentració i la 
coordinació corporal dels infants, així com la seva 
resistència, velocitat i flexibilitat. 

Curs de robòtica 

En el curs de robòtica els nens i nenes s'introduei-
xen en el món del pensament computacional combi-
nant les matemàtiques i les ciències experimentals 
de forma divertida i interactiva. La manipulació i 
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Moment 
d'il·lusió i no 
de pors
Consells per encarar 
emocionalment la 
tornada a l'escola

La tornada a l'escola no ha 
de ser traumàtica, al con-
trari, ha de generar il·lusió. 

Aprofi tant tot el material nou, els 
llibres i tenint en compte que tot 
allò nou enganxa, hem d’aprofi tar 
el moment per buscar nous objec-
tius i reptes, fent un gran reforç 
positiu a tot allò que ens agrada 
de l’escola com són el retrobament 
amb els amics, la il·lusió per apren-
dre coses noves, les extraescolars, 
recordant anècdotes divertides i 
moments extraordinaris viscuts 
durant el curs anterior, valorant 
i destacant els nous “drets” o tot 
allò que podrà fer el nostre fi ll o 
fi lla perquè cada dia és més gran. 
Podem començar donant noves 
responsabilitats que fi ns ara no 
el deixàvem fer, com per exemple, 
deixar-lo anar a comprar el pa sol...

Evitar l’ansietat 

L’angoixa per la separació o la in-
certesa per trobar-se nous profes-
sors i companys es pot minimitzar 
si els progenitors transmeten als 
seus fi lls un enfocament positiu 
del que representa la tornada a 
l’escola. La comunicació és molt 
important, i perquè aquesta sigui 
efectiva, és fonamental utilitzar 
un llenguatge que el nen pugui 
comprendre, mantenir una actitud 
d’escolta, triar el moment adequat, 
utilitzar frases curtes i missatges 
clars, parlar sempre en positiu i as-
segurar-nos sempre que ha entès 
el missatge.

Consells per encarar 

a tornada a l'escola no ha 
de ser traumàtica, al con-
trari, ha de generar il·lusió. 

Aprofi tant tot el material nou, els 
llibres i tenint en compte que tot 
allò nou enganxa, hem d’aprofi tar 
el moment per buscar nous objec-
tius i reptes, fent un gran reforç 
positiu a tot allò que ens agrada 
de l’escola com són el retrobament 
amb els amics, la il·lusió per apren-
dre coses noves, les extraescolars, 
recordant anècdotes divertides i 
moments extraordinaris viscuts 
durant el curs anterior, valorant 
i destacant els nous “drets” o tot 
allò que podrà fer el nostre fi ll o 
fi lla perquè cada dia és més gran. 
Podem començar donant noves 
responsabilitats que fi ns ara no 
el deixàvem fer, com per exemple, el deixàvem fer, com per exemple, 
deixar-lo anar a comprar el pa sol...

L’angoixa per la separació o la in-

PER LA TORNADA A L'ESCOLA

Tot escola 22,23.indd   2 12/09/2018   18:01



Camí Ral, núm.318 . Mataró . T.93.222.69.13 I M.666.472.888 

www. idiomesmataro.com . info@idiomesmataro.com 

MATRÍCULA OBERTA
Curs 2018/2019 · Per a nens, joves i adults 

Anglès, Francès, Alemany, Castellà i Català

Anunci_Tot_Mataro_8_Setembre.indd   1 4/9/18   11:50

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018

Tot escola 22,23.indd   3 12/09/2018   18:02



Tornada a l'escola amb ordre 
Àmmia Serra, autora del bloc 'Disfrutant de l'ordre' ens dona unes 
claus per organitzar millor el retorn a la rutina

Tranquils.

No us diré que toca tornar a la rutina ni parlaré del 
que costa aconseguir-ho. Tampoc parlaré del tras-
torn postvacances ni res per l’estil. Em sembla que 
més o menys tots sabem de què va, no?

Del que sí que m’agradaria parlar-vos és d’un tema 
que m’interessa més: la tornada a l’escola!

Quan arriba setembre i ja ens hem situat de nou a 
la feina, el que més mals de caps ens dóna als pares 
i mares és la tornada a l’escola. No la tornada com 
a tal sinó tot el que implica: la compra del material, 
els llibres, decidir les activitats extraescolars que 
els nens i nenes faran durant el curs, quadrar els 
horaris de tothom, etc.

És per això que m’agradaria donar-vos uns quants 
consells de coses que podeu anar fent o de com les 
podeu organitzar per facilitar al màxim aquesta tor-
nada als horaris de després de vacances. Anoteu:

• Ara que encara queden uns dies, demana als teus 

fills (si és que encara no ho han fet) que endrecin 
el seu escriptori. Tingueu una caixa per cada un 
d’ells i guardeu allà el que vulguin conservar del curs 
passat. La resta de coses les podreu llençar (sempre 
al seu contenidor corresponent, és clar!) per anar 
fent espai a les coses noves d’aquest curs. Aprofiteu 
també per mirar què teniu guardat de cursos ante-
riors a la seva caixa i decidiu si encara és important 
o no conservar-ho.

• Reviseu les webs de l’escola o l’institut. Sempre 
pengen llistes amb el material que necessitaran 
durant el curs. Que ells mateixos (segons l’edat) 
facin repàs del que tenen i comprovin que encara 
està en bon estat: que els retoladors i bolígrafs pin-
ten, que la calculadora té piles o que la cremallera 
de l’estoig tanca bé. Finalment, feu una llista del 
que realment us falta. Evitareu comprar coses que 
ja teniu. No cal dir que tot allò que tingueu que es 
pugui reparar, és millor arreglar-ho que comprar-ho 
nou. Per exemple: les motxilles que puguin tenir una 
nansa descosida o un petit forat, les podeu portar a 
un sabater. Ells les poden cosir de nou i recupereu 
una motxilla pel nou curs.
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Consulta tot l'historial de

consells d'Àmmia Serra als

blocs de totmataro.cat

i així no se’m queixen que tenen calor amb la roba 
d’hivern). Els provo pantalons i samarretes fins que 
trobo les que encara els van bé. Aquests els utilitzo 
per comparar la resta de la roba. El que ja veig que 
és petit ho descarto. Finalment miro què tenen i 
faig una llista del que necessiten. Si no em volen 
acompanyar a comprar-ho (que és el més normal) 
vaig amb una mostra del que els va bé i compro la 
roba comparant les mides. Un cop tinguis la roba, 
només faltarà marcar-la amb el seu nom. Feu-ho! 
Quan arribi el fred ja ho tindreu tot a punt.

• I per últim, aquesta darrera setmana abans de la 
tornada, ja podeu començar a preparar entrepans 
i congelar-los. Recordeu que és molt pràctic per 
tenir-los ja llestos per l’esmorzar o el berenar i no 
haver d’estar pendent de tenir pa i embotit cada dia. 

Llestos. Espero que tots aquests consells us siguin 
útils. Teniu consells diferents per preparar la torna-
da a l’escola? No dubteu a comentar-me’ls per email 
(enjoyorder2017@gmail.com). Estaré encantada de 
llegir-los. Benvinguts de nou a Disfrutant de l’ordre.

• Pels més grans, que moltes vegades han de por-
tar llibres a l’institut, podeu demanar a alumnes de 
cursos superiors que us deixin/donin/venguin de 
segona mà els que ells van utilitzar el curs pas-
sat. L’estalvi econòmic també serà considerable. 
Si no coneixeu a ningú, també els podeu buscar en 
webs de compra-venda.

• Pel que fa als nous horaris, el que va molt bé per 
anar-los assimilant és deixar-los per escrit en un 
lloc visible (a la porta de la nevera o a l’entrada de 
casa, per exemple). Dibuixa una graella amb els cinc 
dies de la setmana i les hores a partir de la sortida 
de l’escola. Assigna un color per cada un dels teus 
fills i distribueix les seves activitats extraescolars, 
les estones que tenen per anar al parc o les que han 
de dedicar a fer deures i estudiar a casa. És una ma-
nera molt visual de veure com repartir el temps per 
poder-ho fer tot. I a ells, sobretot si són més petits, 
els ajuda a organitzar-se millor perquè saben què 
ve després de cada activitat.

• Com ja us he recomanat moltes vegades, tenir un 
menú amb els àpats a fer a la setmana, és una 
molt bona manera d’organitzar-se, estalviar temps 
a la cuina i evitar el típic: “Avui què fem per sopar?”. 
Recupera els articles anteriors en que parlo dels 
menús. Et seran molt útils!

• Un altre tema en el que m’agrada avançar és el de 
la roba. Quina sorpresa quan arriba de cop el fred 
i te n’adones que tot els va petit!! Llavors a corre-
cuita hem de sortir a buscar de tot: botigues plenes, 
talles que ja no trobem, nens que no volen empro-
var-se la roba, ... continuo? Millor que no. Millor us 
dono una solució: dediqueu una estona ara que 
encara tenen vacances a que els nens s’empro-
vin la roba (jo ho faig amb l’aire condicionat a tope 

http://totmataro.cat/blocs/
disfrutant-de-l-ordre

www.enjoyorder.net
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Nou punt d'informació sobre formació 
El nou punt d’informació de la Cambra de Comerç pretén  
assessorar i facilitar l’accés de les empreses al programa de FP 
dual, amb tallers pràctics i el suport en el tràmit de l’homologació

La Cambra de Comerç de Barcelona ha obert a la 
delegació de Mataró (al TecnoCampus) un nou punt 
d’informació sobre Formació Professional, espe·
cialment en la seva modalitat Dual. Amb aquesta 
obertura la Cambra de Barcelona mostra un cop 
més el seu compromís amb el repte de fer avançar 
la Formació Professional, i contribueix així a millorar 
la competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat de 
les persones. La FP Dual posa l'èmfasi en la forma·
ció pràctica i en la participació activa de l'empresa 
en el disseny dels continguts de la formació profes·
sional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar 
un professional d'acord amb les necessitats de les 
empreses, els seus processos i cultura empresarial. 
Amb aquesta modalitat de formació es recupera el 
model d'aprenent, ja que es garanteix una formació 
professional que millora la qualificació i el desenvo·
lupament dels futurs treballadors.

El nou punt d’informació obert té com a missió im·
pulsar la Formació Professional, assessorant i acom·
panyant les pimes, per tal que puguin participar tant 
en la modalitat d’FP dual del sistema educatiu (FP 
Cicles Formatius) com en la modalitat dual del sistema 

laboral del SOC (Certificats de Professionalitat). La 
posada en marxa d’aquest nou servei pretén facilitar 
l’accés de les empreses a la formació de tutors i a la 
realització de tallers pràctics orientats a l’intercanvi 
d’experiències i difusió de bones pràctiques sota la 
demanda del territori i les empreses.

Connexió amb empreses

Tanmateix, des d’aquest nou espai ofert per la Cambra 
es pretén ajudar a tramitar la demanda de les em·
preses per a la seva homologació com a empreses 
idònies per a la participació en experiències de col·
laboració amb els centres de formació. D’aquesta 
forma, la Cambra de Barcelona reforça el paper de 
les cambres com a nexe d’unió entre l’escola (Cicles 
formatius i Certificats de professionalitat) i l’empresa 
per estudiar les necessitats d’adequació de l’oferta 
formativa a les necessitats de les empreses i l’admi·
nistració competent.

El nou punt d'informació es troba 
al TecnoCampus Mataró
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