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Benvolgudes famílies,
Us animem a llegir atentament el següent text on 
expliquem les dates d'inscripcions, procediments 
d'altes i baixes i més informació referent a les activitats 
que oferirem el curs vinent.

Recordeu que per gaudir de les activitats cal fer la 
corresponent inscripció abans de la data límit de 
sol·licitud marcada. Tingueu en compte que no 
s'acceptarà cap inscripció de famílies amb rebuts 
pendents de cobrament i que no hagin fet cap tràmit 
per regularitzar els pagaments pendents.

En aquelles activitats en què hi hagi problemes per 
excés de demanda, es resoldrà l'accés per sorteig 
associat al número de sol·licitud assignada 
automàticament en fer la inscripció. Un cop formats 
tots els grups rebreu un correu amb la confirmació de 
les activitats extraescolars que us han assignat, en 
funció de la vostra petició i de la disponibilitat de 
places. Penseu que aquelles activitats que no assoleixin 
el mínim d'alumnes requerits no es podran dur a terme.

www.afatfc.cat  -  info@afatfc.cat



serveiSACOLLIDA I LUDOTECA
El servei d’acollida matinal i el servei de ludoteca a la 
tarda són serveis que ofereix l’AFA per ajudar totes les 
famílies en la difícil tasca de conciliar feina i família.

Es pot fer ús del servei cada dia o de manera 
esporàdica, mitjançant els tiquets que es poden 
comprar a la coordinació del servei.

Acollida
Curs: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è.
Horari: 7:45h a 9:00h

Ludoteca
La ludoteca és un servei obert als infants de totes les edats de l’escola, 
creat per afavorir i facilitar el joc mitjançant jocs i joguines adaptades a 
totes les edats, així com també tallers, activitats dirigides, lectura, etc.
Infantil: es troben un espai on berenar i poder jugar amb diferents jocs 
lúdics i educatius així com participar dels diferents tallers i manualitats que 
fem al l larg del curs aprofitant les dates assenyalades. A més a més, també 
realitzem conta contes i jocs tranquils dinamitzats per monitors/es.
Primària, es troben un espai ple de possibilitats, on poden gaudir d’una 
estona de joc l liure al pati o participar en els jocs dinamitzats que es 
proposen. A més, hi ha una zona de treball perquè tots aquells que vulguin 
avançar en les seves tasques escolars puguin fer-ho acompanyats de 
personal especialitzat, que els poden assessorar i aconsellar en tot el que 
es proposin.
Horari: 16:00 a 18:00h 
(1h o 2h, amb la 
possibilitat de venir 
a buscar el nen o 
nena a les 17h, a 
les 17:30h o a 
les 18h) 



amb MASTER LENGUAGES
Tots els nostres cursos es fan en col·laboració amb 
Cambridge University. A la vegada, volem que puguin 
associar l'aprenentatge de l'anglès amb una activitat 
divertida. Som molt conscients que els nens després 
d’hores a l’escola necessiten passar-s’ho bé.

Oferim:
Professors amb titulació específica per a l’ensenyament 
de l’anglès a nens i natius amb experiència per a tot el 
cicle de Primària i ESO.
Programa pedagògic per a cada nivell i edat, sempre 
posant l’èmfasi en l'aspecte oral i auditiu, seguint la línia 
curricular de Cambridge Young Learners amb l’objectiu 
final d’obtenir el First Certificate.
Grups reduïts i anivellats. Grups amb un màxim de 12 
alumnes per al mil lor funcionament i aprofitament de les 
classes.

A l'acadèmia o a l'escola?
Des de P3 i fins a 2n, tots els grups fan la classe d'anglès 
a la mateixa escola.
A partir de 3r de Primària i fins a 6è, la classe pot ser a 
l'escola o l'acadèmia, depenent del nivell del nen.
A partir de l’ESO tots els alumnes fan classe d'anglès a 
l'acadèmia.
* Prova de nivell: des de 4t de Primària és imprescindible
que tots els alumnes nous facin una prova de nivell.

anglèsÀrea idiomes

web proveïdor

https://masterlanguages.com/


A Tempo
Oferim l'oportunitat als nostres alumnes 
d'iniciar-se en el món de la música des 
d'una edat primerenca, permetent-los a 
més donar continuïtat als seus estudis 
d'una manera professional.

Objectius:
La nostra filosofia es basa en un ensenyament 
musical de qualitat i alt rigor tècnic en què tingui 
cabuda qualsevol persona amb una inquietud 
d’aprenentatge musical.

Què aprendran?
Sensibilització musical
Roda d’instruments
Cant Coral
Llenguatge Musical
Instrument individual

A més...
Classes al migdia a l'escola.

Estudis amb possibilitat de titulacions
Audicions, concerts musicals i altres activitats

músicaÀrea artísticA

web del proveïdor

https://www.atempo.net/


Digital & tradicional
Descobrir tècniques, aprendre mitjans 
d’expressió artística, donar camins a la 
imaginació i sentir a través de la creació. 

Objectius:
Tallers educatius i divertits on desenvolupar la 
psicomotricitat fina, entrenar la planificació, 
augmentar la coordinació i estimulació dels sentits, 
fomentar el treball en equip i les relacions socials, 
augmentar la confiança i la capacitat de superació i 
millorar la creativitat i la imaginació seran l’objectiu 
de l’activitat.

Què aprendran?
• Disseny i l lapis 3D
• Escultura digital i tradicional
• Stopmotion (art en fotogrames)
• Decoració tèxtil i plàstica
• Habilitats socials
• Estratègies comunicatives
• Treball en equip
• Tècniques de negociació
• Gestió emocional
• Competències
• Resolució de problemes
• Intel·ligències múltiples
• Raonament deductiu
• Pensament matemàtic

creativitat artísticaÀrea artísticA

enllaç dossier del proveïdor

https://afatfc.cat/cms/wp-content/uploads/2021/04/creativitat-artistica_web.pdf


Per a infantil P4 i P5
Volem que es diverteixin, 
però que es prenguin el 
teatre d’una manera 
seriosa i responsable. A 
partir del segon trimestre, 
tots junts preparen la 
funció de final de curs.

Què aprendran?
Es treballen diferents blocs temàtics que es 
combinen amb sessions més curtes d’altres 
disciplines com el clown, la dansa, etc., sempre que 
el professor ho trobi adient i estimulant pel grup.

Objectius:
L´objectiu d’aquesta 
activitat és motivar els 
nens i nenes a jugar 

amb els seus propis 
recursos: la imaginació, el 

cos i els sentits; i aquest joc 
compartir-lo amb tot el grup. 
D´aquesta manera s´ensenya 
a jugar però sense la pressió 
de competir

teatreÀrea artísticA

web del proveïdor

https://www.lapusa.com/


Teatre primària
Tot el grup crea un joc comú 
on tots  participen per igual. 
Per aconseguir aquest 
objectiu partim, per una 
banda, de l´expressió 
corporal i, per una altra, 
d’exercicis teatrals que 
faran que els alumnes 
vagin entrant en una 

dinàmica de confiança i en un 
procés de complicitat amb el grup.

Què aprendran?
Es treballen diferents blocs temàtics que es 
combinen amb sessions més curtes d’altres 
disciplines com el clown, la dansa, etc., sempre que 
el professor ho trobi adient i estimulant pel grup.

Objectius:
Que el grup acabi construint una 
peça teatral adequada a la seva edat, 
però amb elements professionals com 
l’atrezzo, el vestuari i l’escenografia, 
que els facin viure el teatre 
plenament i que el dia de l’estrena se 
sentin veritables actors i actrius.

teatreÀrea artísticA

web del proveïdor

https://www.lapusa.com/


Observar, pensar i jugar
Volem que els nens i les nenes creixin com a 
persones a través dels escacs. La força pedagògica 
dels escacs es manifesta,  gràcies al seu vessant 
lúdic, en l’autoestima, l’autocontrol i en la formació 
de la personalitat per mitjà de la reflexió-acció.

Objectius:
Entre els objectius a assolir, els escacs 
persegueixen fomentar la creativitat; desenvolupar 
les capacitats de concentració, memòria, càlcul i 
presa de decisions; assolir un nivell de joc adequat 
a l’edat; desenvolupar el sentit de la responsabilitat 
per mitjà de la relació entre l’alumne i les peces del 
tauler; desenvolupar els 5 pensaments de Spivack i 
Shure i, en especial, el conseqüencial i de 
perspectiva; fer adonar als alumnes que s’ho 
poden passar molt bé a través del joc i l’elaboració i 
realització d’estratègies.

escacsÀREA TECNOLÒGICA



Tecnologia, diversió, creativitat!
Enginyers consta de 4 
mòduls on es 
desenvolupen 
sessions de 
programació i sessions 
de creació. A través d'un 
aprenentatge basat en el joc 
es reforçaran continguts 
escolars i adquiriran habilitats i 
competències per al seu 
present i el seu futur.

Objectius:
Introduir les tecnologies i la innovació tecnològica 
des d'una edat primerenca d'una manera divertida 
estimularà la seva curiositat natural. Així, els alumnes 
es converteixen en dissenyadors i creadors de 
tecnologies, en l loc d’usuaris. 

Què aprendran?
• Integra les matemàtiques aplicades.
• Entrena la resolució de problemes.
• Facilita la retenció de conceptes.
• Integra l’aprenentatge de les TICs.
• Fomenta el treball en equip.
• Potencia les habilitats comunicatives.
• Estimula l’autoestima i la confiança.
• Entrena el pensament lògic i matemàtic.
• Millora la creativitat i la imaginació.
• Desenvolupa la psicomotricitat fina.
• Augmenta la gestió emocional.
• Entrena el pensament computacional.

enginyeria ÀREA TECNOLÒGICA

enllaç dossier del proveïdor

https://afatfc.cat/cms/wp-content/uploads/2022/03/TRENCACLOSQUES_English-enginyeria.pdf


Mòdul 1  (1r i 2n primària)
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS: 
WeDo 2.0
Bee Bot
SESSIONS DE CREACIÓ
Experiments
Dibuix 3D (Makers Empire)
Scratch junior

Mòdul 2  (3r i 4t primària)
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS
WeDo 2.0
Bee Bot
Dash-and-dot
SESSIONS DE CREACIÓ
Experiments
Dibuix 3D (Llapis 3D - Makers Empire)
Màquines simples
Scratch videojocs

Mòdul 3  (5è i 6è primària)
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

WeDo 2.0
Bee Bot

Dash-and-dot
Code (minecraft) Lightbot

SESSIONS DE CREACIÓ
Tinkercard

Dibuix 3D (Llapis 3D i impressions en 3D)
Gravitrax (gravetat i circuits)

Cospaces (producció de pel.licules en realitat virtual) 
Scratch (creació de videojocs)

Mòdul 4  (1r i 2n ESO)
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Mindstorm (Lego)
SwiftPlayground

MakeCode
Code (minecraft) 

SESSIONS DE CREACIÓ
Fusion 3D (impressions en 3D)

Unity 2D i 3D (creació de videojocs)
CoSpaces (Producció pel.lícules en Realitat Visrtual)

enginyeria ÀREA TECNOLÒGICA

web del proveïdor

https://eltrencaclosques.com/


Desperta l’interès en l’aprenentatge 
STEAM! 
CreaTIC aporta el material necessari de robòtica  
El material es manté 
assignat a cada grup 
d’alumnes durant l’any 
escolar, permetent 
treballar en 
projectes 
personalitzats i de 
llarga durada.

Objectius:
Introduir les tecnologies i la innovació tecnològica 
des d’una edat primerenca d’una manera divertida 
estimularà la seva curiositat natural. Així, els alumnes 
es converteixen en dissenyadors i creadors de 
tecnologies, en l loc d'usuaris. 

Què aprendran?
Per a alumnes d'entre 1r i 3r s'utilitzen sets educatius com 
LEGO Education WeDo o Spike Essencials - eines fàcils 
d'utilitzar amb les quals es practiquen moltes habilitats i 
diferents matèries. El conjunt de construcció conté una 
selecció de peces i elements LEGO que els estudiants 
poden utilitzar per crear diversos models i diferents 
escenaris. En aquest nivell els alumnes creen els seus 
primers robots de manera guiada - seguint instruccions - 
i, a poc a poc, s’adonen dels conceptes bàsics de la 
mecànica. Les classes es fan en petits projectes guiats 
amb sessions de construcció seguides de sessions de 
programació

lego robóticaÀREA TECNOLÒGICA

enllaç dossier del proveïdor

https://www.dropbox.com/s/nc0bbz3d9qkl6dc/CreaTIC-Cursos22-23.pdf?dl=0


Desperta l’interès en l’aprenentatge 
STEAM! 
CreaTIC aporta el material necessari de robòtica 
o manualitats
tecnològiques. El material
es manté assignat a
cada grup d’alumnes
durant l’any escolar,
permetent treballar
en projectes
personalitzats i
de llarga durada.

Objectius:
Introduir les tecnologies i la innovació tecnològica 
des d’una edat primerenca d’una manera divertida 
estimularà la seva curiositat natural. Així, els alumnes 
es converteixen en dissenyadors i creadors de 
tecnologies, en l loc d'usuaris. 

Què aprendran?
Combinem la robòtica, la creació de videojocs i les 
manualitats tecnològiques dedicant un trimestre a 
cadascun. S'utilitzen els sets de LEGO, els programaris 
per crear videojocs o animacions interactives i també 
plaques com MAKEY-MAKEY (dissenyada per MIT) o 
micro:Bit (dissenyada per BBC) per combinar el disseny 
d'artefactes tecnològics amb o sense la programació. 

tecnologia creativaÀREA TECNOLÒGICA

enllaç dossier del proveïdor

https://www.dropbox.com/s/nc0bbz3d9qkl6dc/CreaTIC-Cursos22-23.pdf?dl=0


xip xap...
S’ofereixen 2 nivells de natació, cadascun d’ells 
amb uns objectius plantejats per aconseguir al 
l larg de tot el curs, unes activitats 
d’ensenyament i aprenentatge per assolir els 
objectius, uns continguts per saber el que cal 
treballar i les avaluacions perquè tant el tècnic 
com els familiars coneguin en quin punt de 
l’aprenentatge es troba l’alumne/a.

Objectius:
Aprendre a nedar en les seves diferents modalitats, 
enfortir i mil lorar la capacitat pulmonar, millorar el 
sistema psicomotor, adquirir hàbits higiènics i 
millorar la confiança i l’autoestima.

Indumentària
És obligatori l’ús del banyador 
(recomanable banyador sencer 
per a les nenes), casquet de 
bany, xancletes (sense 
“velcro”, sobretot, per als més 
petits) i tovallola (o barnús). 
És important que la roba 
estigui marcada per facilitar 
el control en la zona 
d’aigües i en els vestidors.

natacióÀREA ESPORTIVA



Esport de lliscament
Modalitat amb molta tradició a les activitats de 
carrer, actualment és un esport amb molta 
demanda popular i afició entre els més petits/es 
i joves. L’skate  va en augment en el món 
escolar ja que no discrimina ni pel sexe, ni per 
l’edat, ni pel físic i potencia les capacitats 
presents en tots els infants i joves.

Objectius:
• A nivell fisiològic, treball d’equilibri, propiocepció i
coordinació de tot el cos.
• A nivell psicològic, treball d’autosuperació i
autoestima.
• A nivell social, experiència
individual i en grup
(compartida).
• Ensenyament -
aprenentatge de reptes
constants, coneixement i
creixement personal.

skateÀREA ESPORTIVA

enllaç dossier del proveïdor

https://afatfc.cat/cms/wp-content/uploads/2022/03/UGB_Dossier-Extraescolars.pdf


Esport en equip:
Els esports en equip tenen un 

benefici innat als esports: 
l’alliberament de endorfines, 
la denominada “hormona de 
la felicitat’. Gràcies a la seva 
pràctica podem sentir-nos 

més relaxats per afrontar el 
dia a dia de la nostra vida. A més,  

fer tirs a la cistella o xutar a 
porteria requereix d’una concentració 

gairebé màxima, per la qual cosa hem de 
tenir els nostres cinc sentits dirigits a aquest objectiu. 
Durant l’entrenament els problemes que podem tenir 
‘desapareixen’.

Objectius:
L'esport és un dels instruments més eficaços que tenim 
per socialitzar, educar i transmetre valors als més joves. 
Per les seves característiques, el bàsquet ajuda els nens 
i nenes a créixer sabent de la importància del treball en 
equip, de l'esforç i de la companyonia. 
També cal esmentar l’aprendre a 
respectar tant el rival com els àrbitres i 
les seves decisions.

Categories: 
Benjamín: 3º y 4º de Primaria
Alevín: 5 y 6º de Primaria

Mínim 12 infants per categoria

bàsquet - futbol - hanbol Volei
ÀREA ESPORTIVA



Iniciació
(P5): la millor manera d’apendre aquesta edat es 
jugant, per aicó mitjançanc jocs sobre el patins 
es treballaran les tècniques bàsiques d’equilibri i 
desplaçaments, girs i iniciació de les frenades.  
(4 rodes i en linea). 

1r i 2n 
Els grups es faran per nivells i no per curs.
Les classes estaran dividides dues parts 
després de berenar i posar-se TOTES les 
proteccions (casc, genolleres i 
canyelleres mínim). Durant 
la primera part 
participaran en jocs 
amb els cons i circuits 
per a un bon 
escalfament. Després, 
en la segona, 
practicaran "figures" 
més tècniques com a 
aixecament de peus, 
cames, ajupir-se, girs i 
frenades entre altres.
(4 rodes i en linea). 

patinatgeÀREA ESPORTIVA



3r, 4t, 5è i 6è
En les dues modalitats faran una primera part 
d’escalfament amb circuits i derrapades. La 
segona part de la sessió serà específica para 
cadascuna de les modalitats. Els grups es faran 
per nivells i no per curs.

Artístic 4 rodes: el patinatge és una activitat 
recreativa i un esport que ajuda a desenvolupar 
l’equilibri i l’harmonia corporal, a través de 
moviments i exercicis. Una bona tècnica pot ajudar 
els nens i nenes a familiaritzar-se amb el 
desplaçament sobre els patins i a desenvolupar 
moviments variats sobre rodes. Opció de competir

Inline Freestyle  en linea: la 
branca més urban del 

patinatge. Inline Freestyle és 
una disciplina de patinatge 
popularment coneguda per 

realitzar diferents trucs com 
salts, velocitat en cons o 
derrapatges.

a mes a mes
el curs 21-22 un grup 
d’alumnes van començar a 

competir. Oferim a les 
families que estiguin interesades 
una sessió extra durant la setmana 
exclusivament per competició (mínim 
6 alumnes)

patinatgeÀREA ESPORTIVA



Arts marcials
El taekwondo és una art marcial d’origen coreà, 
en la qual tenen gran importància la tècnica i la 
tàctica.
El taekwondo desenvolupa al màxim moltes de 
les capacitats pròpies del cos: força, elasticitat, 
integració i resistència. D’altra banda, ensenya als 
seus practicants a perseverar en els seus 
objectius i inculca respecte i companyonia.

Objectius:
- Fisiològic: mil lora del sistema cardiovascular,
respiratori i nerviós
- Físic: augment i mil lora de la força muscular, la
potència, l’equilibri, la flexibilitat articular i muscular i
la resistència.
- Mobilitat i dinàmica: millora dels reflexos, els
moviments musculars generals, l’agilitat, les capacitats
de coordinació i potenciació del coneixement del
propi cos.
- Psicològic i de sociabilitat: millora de la concentració,
de la capacitat d’autodomini i de la responsabilitat.

Què aprendran?
Disciplina / autocontrol.
Respecte.
Els petits, les bases d’aquest esport.
Millora i avenç per als més grans.
Connexió amb el cos i desenvolupament d’aquest.

taekwondoÀREA ESPORTIVA



Al ritme de la música
Infantil P4 i P5 Les classes 
aniran enfocades al moviment i 
l'expressió corporal dels alumnes. 
Aquesta etapa d'infantil aprendrem 
moviments bàsics de la dansa desprès 
d'un divertit escalfament mitjançant una sèrie de 
jocs. Acabarem  la sessió amb una senzilla "coreo" 
tipus ball en línia.

1r i 2n primària les classes aniran enfocades al 
moviment i l'expressió corporal de l'alumnat. 
Després d'escalfaments i jocs relacionats amb la 
dansa continuarem amb l'aprenentatge de 
moviments bàsics per entendre les coreografies 
que vindran a continuació. L'estil de música pot 
variar al l larg del curs.

de 3r primària a l' ESO. Després d'unes rutines 
d'escalfament bàsic començarem 
amb una petita part tècnica on 
aprendrem moviments per 
confeccionar la "coreo". Ballarem al 
ritme de street, hip-hop, jazz 
modern i diferents estils que 
s'aniran adequant als gustos del 
conjunt (alumnes i monitors) 

podent variar al l larg del curs.

let 's danceÀREA ESPORTIVA



Mogue’m el cos…
És una activitat dirigida als nens d’infantil i 
pretén que els més petits aprenguin habilitats 
motrius bàsiques. 
La sessió es divideix en:
Psicomotricitat perquè desenvolupin habilitats i 
destreses motrius.
Jocs perquè coneguin i practiquin, a través del 
joc, diferents esports.

Objectius:
Introduir diferents esports mitjançant jocs. 

Què 
aprendran?
En concret, es 
treballa: la 
lateralitat, 
coordinació, 
equilibri, to muscular, 
autocontrol, 
orientació espacial 
i temporal, 
creativitat i 
expressió, així com 
el ritme.

fem esportÀREA ESPORTIVA



pre-desplaçaments
Adaptació pels mes petits de l’activitat de 
desplaçaments. 
Mitjançant el joc els 
introduirem en el 
mon dels 
desplaçaments 
aprenen habilitats 
motrius bàsiques, 
equilirbi i ritme

Objectius: 
Desplaçar-se d'un punt a un altre de l’entorn amb la 
sola ajuda del propi cos sobrepassant tots els 
obstacles (mentals o físics) que es trobin entre les 
dues localitzacions; per a això, es triarà el moviment 
més útil i eficient sempre que prevalgui la seguretat 
en el desplaçament.

Què aprendran?
Es treballa: la lateralitat, coordinació, equilibri, to 
muscular, autocontrol, orientació espacial i 
temporal, creativitat i expressió, així com el ritme. 
Més info pàgina ADD.

circuitsÀREA ESPORTIVA



ADD (art de desplaçament)
o Parkour. Oblidem el que hem vist a les xarxes
socials i pel·lícules. El ADD és una disciplina
cooperativa sustentada en principis ètics com el
respecte, la força i el coratge, es trenquen les
barreres i restriccions per a tot el públic
interessat en l’autoconeixement, sense fer
distincions de gènere, edat, ètniques, culturals i
físiques.

Objectius: 
Desplaçar-se d'un punt a un altre de l’entorn amb la 
sola ajuda del propi cos sobrepassant tots els 
obstacles (mentals o físics) que es trobin entre les 
dues localitzacions; per a això, es triarà el moviment 
més útil i eficient sempre que prevalgui la seguretat 
en el desplaçament.

Què aprendran?
Eines per poder arribar del punt A al punt B: 
Equilibri, correr, salts, aterrarges, 
voltes, grimpar, 
tictac, 
balanceig....  
Més info pàgina 
següent.

desplaçamentsÀREA ESPORTIVA



Què aprendran?
Eines per poder arribar del punt A al punt B: equilibri, 
córrer, salts, aterratges, voltes, escalades, Tictac, balanceig... 
Córrer. Es necessiten tant esprints de velocitat com 
períodes de resistència.
Equilibri. És fonamental per a la pràctica d’ADD. Es necessita 
desenvolupar força muscular i coordinació per després 
poder caminar sense problema sobre rails.
Salts. S’utilitzen en les diferències d’altura i per botar 
sobres buits i obstacles. Existeixen diversos tipus de salts, 
per exemple: els salts de precisió són indispensables per 
aterrar, els tic-tacs combinen escalada i salts amb l’objectiu 
d’arribar a aquells l locs que amb un salt normal resulta 
gairebé impossible.
Aterratge. Saber com aterrar és essencial per a la seguretat i 
l’eficiència d'un salt.
Tictac: utilitzant elements del mateix entorn saltar 
obstacles. Per exemple, amb l'ajuda d'un calaix es pot saltar 
un paret
Voltes. Mentre corres, segurament et trobaràs amb 
obstacles molt més alts del que pots saltar. En aquestes 
ocasions és quan s’utilitzen les voltes. Bàsicament, 
consisteixen a col·locar les mans sobre un objecte per 
passar-hi per sobre.
Grimpar. Les escales a vegades no són l’opció per a arribar 
a un nivell superior, en el seu l loc s’usa el cos per escalar 
parets o estructures verticals. La regla general és no escalar 
més amunt del que pots saltar cap avall.
Balanceig. Generalment s’utilitza per balancejar-se en una 
barra o estructura i així poder passar a través d’una bretxa.

desplaçamentÀREA ESPORTIVA



P3 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANGLES ANGLES

FEM ESPORT CIRCUITS

13:15 a 14:00
SENSIBILITZACIÓ 

MUSICAL

P4 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

P5

TARDA FEM ESPORT

PISCINA ANGLES LETS DANCE

CIRCUITS TEATRE

ANGLES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TARDA

13:15 a 14:00 INICIACIÓ MUSICAL I

FEM ESPORT ANGLES CIRCUITS ANGLES TEATRE

PISCINA LETS DANCE

PATINATGE

1r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INICIACIÓ MUSICAL II + 
RODA INSTRUMENTS

TARDA

13:15 a 14:20

PISCINA ANGLES ANGLES TEATRE

2n

LETS DANCE SKATE ESCACS PATINATGE

TAEKWONDO FUTBOL DESPLAÇAMENTS

ENGINYERIA LEGOROBOTICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PREPARATORI MUSICAL 
+ CANT CORAL

PISCINA ANGLES ANGLES TEATRE

13:15 a 14:00

TARDA

LETS DANCE SKATE ESCACS PATINATGE

TAEKWONDO FUTBOL DESPLAÇAMENTS

ENGINYERIA LEGOROBOTICA

3r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TARDA ANGLES ANGLES ANGLES ANGLES TEATRE

BÀSQUET BÀSQUET DESPLAÇAMENTS

VOLEI VOLEI PATINATGE

DESPLAÇAMENTS LETS DANCE LEGOROBOTICA SKATE

TAEKWONDO ENGINYERIA FUTBOL ESCACS

FUTBOL

4t DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TARDA ANGLES ANGLES ANGLES ANGLES TEATRE

BÀSQUET BÀSQUET DESPLAÇAMENTS

VOLEI VOLEI PATINATGE

DESPLAÇAMENTS LETS DANCE LEGOROBOTICA SKATE

TAEKWONDO ENGINYERIA FUTBOL ESCACS

FUTBOL

PATINATGE 
COMPETICIÓ

PATINATGE 
COMPETICIÓ

CREATIVITAT 
ARTISTICA

CREATIVITAT 
ARTISTICA

CREATIVITAT         
ARTISTICA

a paritr de 
les 16h

CREATIVITAT      
ARTISTICA

CREATIVITAT         
ARTISTICA

CREATIVITAT      
ARTISTICA

a paritr de 
les 16h

a paritr de 
les 16h

a paritr de 
les 16h

a paritr de 
les 16h

a paritr de 
les 16h



5e DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TARDA ANGLES ANGLES ANGLES ANGLES TEATRE

BÀSQUET BÀSQUET PATINATGE

VOLEI VOLEI

DESPLAÇAMENTS LETS DANCE LETS DANCE

TAEKWONDO ENGINYERIA SKATE

ESCACS

6e DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TARDA ANGLES ANGLES ANGLES ANGLES TEATRE

BÀSQUET BÀSQUET PATINATGE

VOLEI VOLEI

DESPLAÇAMENTS LETS DANCE LETS DANCE

TAEKWONDO ENGINYERIA SKATE

1 ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANGLES BÀSQUET ANGLES BÀSQUET PATINATGE

VOLEI ENGINYERIA VOLEI TEATRE

2 ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANGLES BÀSQUET ANGLES BÀSQUET PATINATGE

ESCACS

VOLEI ENGINYERIA VOLEI TEATRE

3 ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

VOLEI ENGINYERIA VOLEI TEATRE

PATINATGE 
COMPETICIÓ

PATINATGE 
COMPETICIÓ

PATINATGE 
COMPETICIÓ

PATINATGE 
COMPETICIÓ

PATINATGE 
COMPETICIÓ

CREATIVITAT 
ARTISTICA

CREATIVITAT 
ARTISTICA

CREATIVITAT 
ARTISTICA

TECNOLOGIA 
CREATIVA

a paritr de 
les 16h

a paritr de 
les 16h

CREATIVITAT      
ARTISTICA

CREATIVITAT      
ARTISTICA

TECNOLOGIA 
CREATIVA



L M M J V S D L M M J V S D
42 1 2 3 4 47 1 2
43 5 6 7 8 9 10 11 48 3 4 5 6 7 8 9
44 12 13 14 15 16 17 18 49 10 11 12 13 14 15 16
45 19 20 21 22 23 24 25 50 17 18 19 20 21 22 23
46 26 27 28 29 30 51 24 25 26 27 28 29 30

52 31

L M M J V S D L M M J V S D
52 1 2 3 4 5 6 57 1 2 3 4
53 7 8 9 10 11 12 13 58 5 6 7 8 9 10 11
54 14 15 16 17 18 19 20 59 12 13 14 15 16 17 18
55 21 22 23 24 25 26 27 60 19 20 21 22 23 24 25
56 28 29 30 61 26 27 28 29 30 31

L M M J V S D L M M J V S D
1 1 6 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 8 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 9 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 30 31 10 27 28

L M M J V S D L M M J V S D
10 1 2 3 4 5 15 1 2
11 6 7 8 9 10 11 12 16 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19 17 10 11 12 13 14 15 16
13 20 21 22 23 24 25 26 18 17 18 19 20 21 22 23
14 27 28 29 30 31 19 24 25 26 27 28 29 30

L M M J V S D L M M J V S D
22 1 2 3 4 5 6 7 27 1 2 3 4
23 8 9 10 11 12 13 14 28 5 6 7 8 9 10 11
24 15 16 17 18 19 20 21 29 12 13 14 15 16 17 18
25 22 23 24 25 26 27 28 30 19 20 21 22 23 24 25
26 29 30 31 31 26 27 28 29 30

INICI - FI extraescolars (inclosos)
Data Limit ALTES BAIXES trimestre
GIR REBUTS - SI DEVOLUCIÓ D'UN REBUT ES COBRARÀ 5€ DEL TRÀMIT
INTENSIVA - avança 1h extraescolars
Festius

CURS 22-23

SETEMBRE OCTUBRE

NOVEMBRE

MAIG JUNY

GENER FEBRER

DESEMBRE

MARÇ ABRIL



ACTIVITATS  DIES  SETMANA DURACIÓ TRIM  MATRICULA 

Acollida Tots 60 min           85 €  - 

Ludoteca 60 min Tots 60 min           75 €  - 

Ludoteca 90 min Tots 90 min         110 €  - 

Ludoteca 120 min Tots 120 min         130 € 

Ludoteca Esporàdic Esporàdic 60 min        4,50 € 

Angles 2 Dias 60 min         135 €             40 € 

Expressió Teatral 1 dia 60 min           60 €  - 

Teatre 1 dia 90 min           90 €  - 

Creativitat Artística 1 dia 60 min         105 € 

Escacs 1 dia 60 min           60 €  - 

Enginyers 1 dia 60 min         105 € 

Legorobótica 1 dia 60 min         105 €             30 € 

Tecnologia creativa 1 dia 60 min         105 €             30 € 

Natació 1 dia 60 min           85 €  - 

Skate 1 dia 60 min           90 €  - 

Fem Esport 1 dia 90 min           60 €  - 

Circuits 1 dia 90 min           60 € 

Desplaçaments (ADD) 1 dia 90 min           60 €  - 

Patinatge 1 dia 90 min           60 €  - 

Patinatge Competició 1 dia 60 min           60 €  - 

Taekwondo 1 dia 90 min           60 €  - 

Let´s Dance 1 dia 90 min           60 €  - 

Let´s Dance 2 dias 90 min         110 € 

Esports equip 2 dias 90 min         110 €  - 

Esports equip 1 dia 90 min           60 €  - 

Preus finals al Ampasoft
Els 15 dies de setembre serà 50% de l'activitat excepte Ludoteca i Acollida 
matinal que serà el cost del mes sencer. Primer rebut de setembre es cobrarà 
el dia 5 de juliol



ACTIVITATS  PREU TRIM  MATRICULA 

P4-Sensibilització Musical           93 € 

P5-Iniciació Musical 1: llenguatge 
musical i cant coral           93 € 

1r- Iniciació Musical 2: llenguatge 
musical + roda d'instruments         135 € 

2n-Preparatori Musical 1:  llenguatge 
musical i cant coral         105 € 

3r-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 1:  llenguatge musical i cant 
coral

        180 € 

4t-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 2:  llenguatge musical         180 € 

4t-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 2:  llenguatge musical i cant 
coral

        225 € 

5è-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 3:  llenguatge musica         180 € 

5è-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 3:  llenguatge musical i cant 
coral

        225 € 

6è-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 4:  llenguatge musical         180 € 

6è-Llenguaje Musical, Escola 
Elemental 4:  llenguatge musical i cant 
coral

        225 € 

Instrument (1 alumnes)         279 €               35 € 

Instrument (2 alumnes)         192 €               35 € 

Instrument (3 alumnes)         138 €               35 € 

Instrument (1 alumnes)         189 €               35 € 

Instrument (2 alumnes)         132 €               35 € 

45 min

30 min

30 min

* Tots els grups, han d'estar formats per un mínim de 6 alumnes i un màxim de 10.
** El Cant Coral ha de estar format per un mínim de 8 alumnes, sense màxim.

45 min

90 min

90 min + 30 min

90 min

90 min + 30 min

45 min

DURACIÓ

45 min

45 min

45 min + 25 min

60 min + 30 min

90 min

90 min + 30 min

45 min




