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Presentació

Hola famílies,

Us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel proper curs 21-22 per 
l’alumnat de P4-P5 i 1r i 2n de primària. Tal i com observareu, aquest any es 
realitzaran en grup constant, és a dir, podent-se barrejar grups classe de 
diferents cursos. Per una banda, trobareu la proposta per dos nivells d’infantil 
(P4 – P5) i per una altra banda, la proposta pels dos nivells de primària, 1r i 2n.

Aquest curs, per tal de garantir al màxim la traçabilitat dels grups, l’estona del 
berenar correrà a càrrec de les entitats, de manera que serà el monitor o 
monitora de l’activitat l’encarregat de vetllar pels infants en aquesta franja. 
Tanmateix, també potenciarà la comunicació i ajudarà a afiançar el vincle que 
es pugui establir.
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Descripció de les 
activitats extraescolars
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Art
Como te lo cuento...

Dia: Dilluns
Preu: 37€ - 42€ al mes

A partir d’un conte, explicat a cada classe, s’obrirà una proposta per treballar: ja sigui la mateixa història, els personatges, 
una història complementària o contrària... Així com també un element característic.

Al taller s’experimentarà amb materials propers als infants intentant ampliar les seves possibilitats. Per exemple, fabricant 
els materials de treball com pinzells, carpetes, segells... També és possible fer servir objectes per una funció diferent de la 
seva, com ara forquilles per gratar.

Tot i que en un principi es presentaran els conte en format llibre, poc a poc s’aniran transformant i aleshores una nova 
història es podrà conèixer en format de cartes il·lustrades, amb làmines transparents, com un trencaclosques...

La meva intenció és fer créixer les ganes d’ensenyar-nos històries i a mesura que avanci el taller, que els infants es vagin 
sentint més protagonistes.

Això és “Como te lo cuento...”, un espai on s’abracen les històries i l’art.
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Iniciació esportiva
Fundesplai

Dia: dilluns
Preu: 28€ - 33€ al mes

Des de Fundesplai estem convençuts que l’esport és part important en l’educació d’un infant. És per aquest motiu, que 
l’incorporem en el nostre projecte educatiu amb l’objectiu d’assolir la formació integral de l’infant i/o jove.

Amb la realització d’aquesta activitat utilitzem una sèrie de dinàmiques en les que els infants poden gaudir i divertir-se a 
l’hora que aprenen.

Es tracta d’una activitat esportiva i de formació dirigida als alumnes de P4 I P5 d’Educació INFANTIL per adquirir la riquesa 
motriu en l’àmbit de la psicomotricitat i en l’inici de les tècniques de diferents esports. Aquesta activitat es desenvoluparà de 
forma rotatòria i en mòduls setmanals.
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Robòtica
Robòtix 

Dia: dimarts
Preu: 44€ - 49€ al mes

Hands-on Learning portem més de 15 anys oferint solucions educatives a centres educatius i a empreses amb els objectius 
de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques i potenciar les habilitats del futur (treball en equip, pensament analític, 
creativitat,...) amb un propòsit, que els nens i les nenes siguin millors ciutadans del món.

Metodologia pròpia LEGO Education basada en les 4C’s

Sessions conduïdes per facilitadors certificats per LEGO Education Academy

Treball per projectes i interessos seguint el mètode científic

Iniciació dels més petits amb productes LEGO Education DUPLO. Els més petits i petites, treballaran amb el descobriment 
del món que els envolta a través del joc mitjançant diferents activitats manipulatives, cognitives i simbòliques. Treballaran 
formes, colors, primers números,... per tal de potenciar les habilitats comunicatives, de creativitat, fer-se preguntes, mentre 
resolen els reptes que se'ls proposa.
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http://www.robotix.es/


Dansa creativa
Swingmaniacs

Dia: dimarts
Preu: 28€ - 33€ al mes
Aquesta activitat es realitza a les instal·lacions de l’escola de ball Swingmaniacs. 
La recollida es farà a la pròpia entitat.

Swing Maniacs és una de les escoles de ball amb més influència dins el panorama barceloní, ofereix cursos de ball de tots 
els estils per ballar amb música swing i compta amb un gran nombre d'alumnes. A l’escola de KIDS es potencien els valors 
del companyerisme, empatia, treball en equip i autoestima, i es desenvolupa el sentit musical i del ritme, expressió corporal, 
creativitat, gestió emocional i autoconfiança.

La dansa és un art i la creativitat és una característica innata de l'ésser humà, per a un infant és una necessitat bàsica. 
Treballarem seqüències simples de moviment, partint dels patrons bàsics i del desenvolupament motor de l'infant, sempre 
observant les necessitats autèntiques del moment. Utilitzarem cançons i jocs tradicionals, i improvisacions guiades amb 
diferents materials no estructurats, per a proporcionar diferents experiències. Un espai per desenvolupar la creativitat, el 
coneixement corporal i potenciar l'expressió de manera lúdica i natural. Donarem el temps necessari per explorar, escoltar 
desitjos i ballar, temps per deixar florir els potencials creatius.
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https://kids.swingmaniacs.com/ca/cursos?any=2022


Natació
Àccura Bruc

Dia: dimecres
Preu: 69€ -74€ al mes
Té un cost d’una matrícula inicial de 15€
Aquesta activitat es realitza a les instal·lacions del complex esportiu Àccura Bruc. 
La recollida es farà a la pròpia entitat. 

Acompanyem als infants en la descoberta i l’aprenentatge d’aquest esport a partir del joc. 
La ràtio és de 7 infants per un monitor.

Les inscripcions es faran durant el mes de juliol.

https://clubsaccura.es/bruc


Anglès
Tea or coffee  

Dia: dijous
Preu: 47€ - 51€ al mes

Motivem els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i jocs i alhora assegurar el progrés en 
l’adquisició de noves estructures i nou vocabulari.
Aprofitem els grups petits d’extraescolars per assegurar la màxima comunicació entre els alumnes i amb el professorat.

Busquem oferir als més petits l’oportunitat de prendre contacte amb l’idioma des dels primers anys, a través d’una immersió 
completa i en contextos significatius.
Les cançons, rimes, danses, jocs, contes o teatre són estímuls perfectes perquè els nens puguin expressar-se i alhora 
divertir-se en anglès. Les activitats que proposem tenen com a objectiu establir el primer contacte amb l’anglès, que sigui 
una experiència divertida i positiva que els motivi a seguir aprenent la llengua.
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Teatre
Play teatre 

Dia: dijous
Preu: 31€ - 36€ al mes

Gaudint d’expressions artístiques com interpretar, cantar i ballar, els alumnes, tinguin l’edat i el nivell que tinguin, 
creixen en empatia, coordinació, dicció, expressió corporal, treball en equip, presència escènica, seguretat en un 
mateix, creativitat, autoestima, imaginació, assertivitat, intuïció, equilibri, concentració, ritme, pensament crític, 
motivació, etc...i tot plegat sense deixar de gaudir.

Com moltes altres tècniques artístiques, la interpretació és una disciplina que ens permet acostar-nos a nosaltres 
mateixos i conèixer-nos més a fons. Amb aquest projecte es pretén desenvolupar, mitjançant el treball amb el cos i 
la veu, la nostra expressivitat i sensibilitat, així com la distinció de les diferents i infinites emocions que podem 
arribar a acumular en un sol segon, sempre a través de jocs i exercicis que facilitin el desenvolupament personal i 
la confiança en un mateix, permetent que cadascun dels integrants del grup assumeixi la seva pròpia velocitat 
d’aprenentatge, diferent de la de la resta.
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https://playteatre.com/


Música
Música Activa

Dia: divendres
Preu: 42€ - 47€ al mes
Té un cost d’una matrícula inicial de 30€

Amb la metodologia Música Activa Mètode Creatiu, Formació “clàssica” i “moderna” integrada amb plenes garanties de 
“contingut artístic”. Improvisació, composició i interpretació des del primer moment de l’aprenentatge. Mobilització i 
desenvolupament de les ”capacitats creatives” de l’alumne integrat en el procés d’aprenentatge i àmplies repercussions en la 
formació personal de l’alumne. L’aplicació de “conte musical” que proposa el Programa d’Estudis MusicActiva per a aprendre 
a fer música a l’edat de 3-4 i 5 anys, utilitza la ficció del conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per posar en 
marxa la imaginació dels infants i convidar-los a representar les escenes del conte, escenes que representarà mitjançant els 
exercicis musicals teatralitzats que ens proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical perquè els nens i nenes 
d’aquesta edat aprenguin a fer música amb sentit artístic. 
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Art
Pictios  

Dia: dilluns
Preu: 37€ - 42€ al mes

Som una escola d’art ubicada al barri de la Sagrada Família. El nostre propòsit és fomentar la creativitat i el 
talent artístic de les persones mitjançant el dibuix i la pintura.

La nostra filosofia de treball i metodologia d’aprenentatge és animar als nostres alumnes a desenvolupar un 
estil propi, que no s’assemblin els uns als altres, sinó que cadascú vagi formant la seva personalitat com a 
artista lliurement i respectant la qualitat de la seva tasca.

Tot i que són classes grupals, la nostra metodologia d’ensenyament és personalitzada. Els infants podran 
triar amb quina tècnica volen treballar dia a dia. Les mestres els orientarem en el procés oferint-los totes les 
eines per desenvolupar les seves creacions: carbonet, llapis, retoladors, pintura acrílica, aquarel·les, 
pastels, tinta xinesa, collage...
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Escacs
Escola d’escacs de Barcelona 

Dia: dilluns
Preu: 32€ - 37€ al mes

L’activitat la impartirà un professor titulat de l’Escola d'Escacs de Barcelona, la qual té més de 30 anys 
d’experiència en formació d’Escacs a les escoles. Es contempla des d’una doble perspectiva: teòrica i 
pràctica. La part teòrica es realitza mitjançant exposicions del professor, utilització de materials audiovisuals i 
mural d’Escacs.
La part pràctica (no sempre serà jugar una partida d’escacs) es fa a través de problemes d’escacs, utilitzant 
les noves tecnologies i partides per Internet.

Aquesta activitat ocuparà una hora a la setmana i en funció del número d’alumnes que finalment s’hi apuntin, 
es constituiran un o més grups de 8 a 12 alumnes.
Cada 4 mesos (aproximadament), el professor d'escacs emetrà un informe d’actitud i de seguiment per a 
cada alumne.
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http://www.eebcn.net/


Robòtica
Robòtix

Dia: dimarts
Preu: 44€ - 49€ al mes
Hands-on Learning portem més de 15 anys oferint solucions educatives a centres educatius i a empreses 
amb els objectius de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques i potenciar les habilitats del futur 
(treball en equip, pensament analític, creativitat,...) amb un propòsit, que els nens i les nenes siguin millors 
ciutadans del món.

Metodologia pròpia LEGO Education basada en les 4C’s. Sessions conduïdes per facilitadors certificats per 
LEGO Education Academy. Treball per projectes i interessos seguint el mètode científic

Iniciació dels més petits amb LEGO Education WeDo 1.0 o 2.0. Actuant com a científics i enginyers, els 
participants investiguen i comprenen el funcionament de les màquines i mecanismes del dia a dia com els 
engranatges, les palanques, les rodes i els eixos. A més a més, s’inicien en la robòtica i programació a través 
d’activitats guiades i la resolució de reptes de la vida real. També treballaran la metodologia MAKER i amb 
altres llenguatges de programació per crear videojocs per tal d'ampliar els seus coneixements.
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Natació
Àccura Bruc

Dia: dimecres
Preu: 69€ -74€ al mes
Té un cost d’una matrícula inicial de 15€
Aquesta activitat es realitza a les instal·lacions del complex esportiu Àccura Bruc. 
La recollida es farà a la pròpia entitat. 

Acompanyem als infants en la descoberta i l’aprenentatge d’aquest esport a partir del joc. 
La ràtio és de 8 infants per un monitor.

Les inscripcions es faran durant el mes de juliol.
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Anglès
Tea or coffee 

Dia: dijous
Preu: 47€ - 51€ al mes

En aquestes edats seguim gaudint de la mateixa gamma d’activitats d’experimentació diverses, i ara amb 
temes més amplis i diferents: expandim el seu vocabulari i introduïm frases i expressions més complexes. Els 
alumnes comencen a estar preparats per fer preguntes bàsiques i contestacions en anglès d’una manera 
més natural, i més sovint. Els animem a que facin servir expressions habituals en anglès dins l’àmbit de la
classe; a mesura que van creixent, progressa l’ús del vocabulari a l’aula. És a dir: si bé comencen unint 
termes senzills com “Glue, please”, continuen enriquint les seves expressions com “Can I have water, 
please?, What are we doing next?” Així, els alumnes no només entenen l’idioma i els conceptes, sinó que 
també l’utilitzen a
Classe.
A aquesta edat la curiositat per l’escriptura i la lectura és natural. A Tea or Coffee aprofitem la motivació i les 
ganes d’aprendre la llengua escrita per començar a entendre com funciona la lectura i l’escriptura en anglès.
Introduïm l’abecedari cantant i jugant, utilitzem suports on hi ha la paraula i la imatge juntes per a fer els jocs, 
i comencen a associar la paraula amb la imatge i la grafia.
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Teatre musical
Play teatre

Dia: dijous
Preu: 31€ - 36€ al mes

Gaudint d’expressions artístiques com interpretar, cantar i ballar, els alumnes, tinguin l’edat i el nivell que 
tinguin, creixen en empatia, coordinació, dicció, expressió corporal, treball en equip, presència escènica, 
seguretat en un mateix, creativitat, autoestima, imaginació, assertivitat, intuïció, equilibri, concentració, ritme, 
pensament crític, motivació, etc...i tot plegat sense deixar de gaudir.

Curs dedicat a tots aquells alumnes que vulguin aprofundir en el llenguatge del teatre musical.

Sempre des de el joc i l’experiment teatral treballarem la desinhibició, la veu i petites coreografies creades 
entre la professora i l’alumnat, desenvolupant així al seva creativitat i coordinació.

Els alumnes cantaran i interpretaran els personatges que es treballin a classe i cada any es farà una mostra 
per pares i familiars, sempre que la situació i la normativa ho permeti.
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Llenguatge musical
Música Activa

Dia: divendres
Preu: 42€ - 47€ al mes
Té un cost d’una matrícula inicial de 30€
I el cost d’un llibre de llenguatge de 30€

Amb la metodologia Música Activa Mètode Creatiu, Formació “clàssica” i “moderna” integrada amb plenes 
garanties de “contingut artístic”. Improvisació, composició i interpretació des del primer moment de 
l’aprenentatge. Mobilització i desenvolupament de les ”capacitats creatives” de l’alumne integrat en el procés 
d’aprenentatge i àmplies repercussions en la formació personal de l’alumne. Els nens i nenes aconseguiran 
una formació musical “clàssica” i “moderna” complerta i amb garanties de contingut artístic, independentment 
del seu “talent” musical aparent i independentment també de la seva “vocació” aparent. Formació musical 
“clàssica” i “moderna totalment integrades en un mateix procés formatiu i amb plenes garanties de contingut 
artístic. Aprendre a fer música construint música creada pel propi alumne des del primer moment de 
l’aprenentatge amb els procediments d’improvisació, de composició i d’interpretació del Mètode Creatiu per a 
l’Aprenentatge Musical.
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http://www.musicactiva.net/MUSICACTIVA_i_CASAL_20-21/MUSICAC_inici+Noticia_CASAL_21.html


Enllaç per a la   
previsió de places

AFA, Escola 9 Graons

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_6IaBahct_M9o4aJrZovE2kbJE83kEFO0oxUzQBAeOEZCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_6IaBahct_M9o4aJrZovE2kbJE83kEFO0oxUzQBAeOEZCQ/viewform?usp=sf_link

