BENVINGUDES FAMÍLIES!
Us presentem l’oferta d’activitats
extraescolars pel curs 2022-23,
que arriba amb algunes novetats
i canvis fruit dels suggeriments
de les famílies. A més trobareu
també tota la informació sobre
els serveis d’acollida de matí i
tarda.
Esperem que siguin del vostre
interès i no dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres per
resoldre qualsevol neguit.
Gràcies.

COMISSIÓ
D’EXTRAESCOLARS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS
ACTIVITATS CULTURALS

ANGLÈS INFANTIL (De P3 a P5)

Immersió dels més petits i petites en la
llengua anglesa centrada en la pronunciació i
el ritme de les frases i l’entonació per tal de
tenir una base sòlida, fluïda i natural.
Classes amb activitats dinàmiques adaptades
a l'edat i al nivell amb rutines establertes
(storytime, pack up song). → 22 places.

A càrrec d’English Local.
(Opció d’acollida de 17:30h a 18h).

ANGLÈS PRIMÀRIA

(De 1r a 6è)

Els nens i nenes aprenen i es familiaritzen
amb la llengua anglesa guanyant confiança a
través d’activitats adequades a la seva edat,
amb classes dinàmiques i interactives que
segueixen la preparació específica per als
exàmens oficials de Cambridge.

→ 14 places / dia.
A càrrec d’Uptown English.

N OV E TA
T!

DIBUIX (De 2n a 6è)
ACTIVITAT PRÒPIA
Els infants manipulen i experimenten
ambdiferents tècniques de dibuix i materials. Es treballa el disseny i el dibuix adaptat
a formats determinats, així com disciplines
de la il•lustració adaptades a cada infant, el
seu ritme i les seves possibilitats. Es
realitzen dibuixos al natural, caricatura,
retrat, creació de personatges, tècniques de
color i d'altres. → 12 places / dia.

A càrrec de l'Igor Sarralde.

EXPRESSIÓ CORPORAL
(De P3 a P5 i de 1r a 4t)
ACTIVITAT PRÒPIA

Es promou el coneixement del cos, la
locomoció, l'expressió, i la comunicació a
través del moviment corporal per tal de
poder transmetre sentiments, emocions i
experimentar amb el moviment. Es treballa
la consciència espacial, la coordinació amb la
música, el treball amb els cossos dels
companys i es fomenta la sensibilitat
artística. → 18 places / dia.

A càrrec de la Carlota de Carvajal.

HIP HOP

(De 1r a 3r i de 4t a 6è)

L'objectiu principal de l'activitat és
aprendre diferents estils de Hip Hop des de
passos de Break Dance a estils ‘robot’. Tot

això en un ambient distès i divertit, que
ajudi els infants a desenvolupar les seves
habilitats psicomotrius. → 12 places / dia.

A càrrec de l'Àlvaro Duran.

ROBÒTICA

(De 1r a 6è)

Formació en disseny, construcció i
programació amb continguts adaptats per
cursos. Al llarg del curs, es duran a terme
tallers complementaris sobre el bon ús de
les eines digitals, tecnologia i informàtica.
Totes les activitats estan basades en la
metodologia STEAM (ciència, tecnologia,
enginyeria, arts i matemàtiques).

→ 15 places / dia.
A càrrec de Rockbotic.
(Opció d’acollida de 17:30h a 18h).

TEATRE MUSICAL
ACTIVITAT PRÒPIA

(De P3 a 6è)

Introdueix als infants en el món del teatre
oferint un petit tastet de les diferents
disciplines que es posen en pràctica: cant,
ball, interpretació... Aquesta activitat els
ajuda a prendre consciència, superar i
millorar aspectes com la timidesa, la dicció,
el treball en equip i parlar en públic, i a
aprendre a reconèixer i controlar les
emocions.

→ infantil: 18 places.
→ primària: 15 places.
A càrrec de la Gemma Egea.

ACTIVITATS ESPORTIVES
FUTBOL SALA*

ACTIVITAT PRÒPIA

(De P5 a 2n)

Els infants, a través de la cooperació i del
joc en equip, consolidaran les habilitats més
significatives del futbol sala, tot buscant la
diversió dels infants a través de la pràctica
esportiva. → 22 places.

A càrrec de l'Alejandro Fernández.

JOCS DE CISTELLA I BÀSQUET
(De 1r a 6è)
ACTIVITAT PRÒPIA

Dirigida als nens i nenes que vulguin gaudir
dels esports de cistella, especialment el
bàsquet. A partir del joc i l'experimentació
desenvoluparan les habilitats pròpies
d'aquests esports, fomentant la coordinació,
l'adquisició d'habilitats motrius generals i
específiques, la lateralitat, el treball en
equip, la cooperació i la resolució de
conflictes. → 12 places.

A càrrec del Marc Pons.

N OV E TA
T!

JOCS ESPORTIUS
ACTIVITAT PRÒPIA

(De P3 a P5)

Activitat dirigida als nens i nenes més
menuts de l’escola. L’objectiu principal és
oferir la possibilitat de poder gaudir de
diferents esports a nivell col·lectiu i
individual fent servir sempre el joc com a
fil conductor en la dinamització d’aquests
per tal d’aconseguir una participació activa
i divertida. L’objectiu principal de l’activitat és el coneixement i familiarització dels
nens amb diferents tipus de modalitats
esportives i jocs. → 12 places.

A càrrec del Marc Pons.

JUDO*

(De P3 a 6è)

S'aprenen les bases tècniques i tàctiques del
judo i a valorar l'esforç, propi i dels altres,
respectant les possibilitats de tothom, i es
contextualitza què és l'èxit i el fracàs. Es
treballa de manera cooperativa, resolent
reptes físics i acceptant el paper de cada
infant dins del grup. → 15 places / dia.

A càrrec de Judo Nou Barcelona.

MULTI ESPORTS
ACTIVITAT PRÒPIA

CICLE INFANTIL

A càrrec del Marc Pons.

Dilluns

→ 16 places per curs.
A càrrec de l'Horta Esportiva.

PATINATGE EN LÍNIA (De 1r a 6è)

En aquesta activitat es pretén que l'alumnat
aprengui el control dels patins i de l'equilibri, mitjançant exercicis com petits salts
i eslàloms, per aconseguir patinar pel
carrer amb seguretat. → 18 places.

A càrrec de Rollergrind.

*Els alumnes de 1r a 6è poden
demanar beques per les activitats de
FUTBOL SALA i JUDO. Més informació a
l’AFA, en horari d'atenció al públic.

16:30h
a 18h

ANGLÈS (P3-P5)

Dimarts

JUDO (P3-P5)
EXP. CORPORAL
(P3-P5)
J. ESPORTIUS
(P3-P5)

Dimecres

NATACIÓ (P3)
FUTBOL SALA (P5)

Dĳous

NATACIÓ (P4 i P5)
T. MUSICAL (P3-P5)

CICLE PRIMÀRIA

(De 1r a 6è)

16:30h
a 17:30h
Dilluns

ROBÒTICA
(1r-3è)

Dimarts

Dimecres

(De P3 a P5 i de 3r a 6è)

Els infants es familiaritzaran amb el medi
aquàtic, de manera progressiva i gradual per
evitar angoixes i pors, amb l'objectiu de
gaudir dels beneficis de salut i benestar que
comporta l'aigua. Aquesta activitat es
realitza a l'Horta Esportiva.

(De P3 a P5)

16:30h
a 17:30h

(De 1r a 6è)

Aquesta activitat ofereix la possibilitat
d'aprendre de forma col·lectiva i individual
les diferents modalitats esportives, el seu
reglament, la seva pràctica i el seu desenvolupament. → 12 places.

NATACIÓ

HORARIS

Dĳous

Divendres

16:30h
a 18h
HIP HOP (4t-6è)
PATINATGE (1r-6è)
T. MUSICAL (1r-3r)
ANGLÈS (1r i 2n)
DIBUIX (2n-6è)
JUDO (4t-6è)
NATACIÓ (3r - 6è)

ROBÒTICA
(4t-6è)

ANGLÈS (3r i 4t)
F. SALA (1r i 2n)
JUDO (1r-3r)
T. MUSICAL (4t-6è)
ANGLÈS (5è i 6è)
DIBUIX (2n-6è)
BÀSQUET (1r-6è)
EXP. CORPORAL
(1r-4t)
HIP HOP (1r-3r)
MULTIESPORTS
(1r-6è)

Totes les activitats inclouen la recollida
de l'alumnat a les seves aules o a un
punt de trobada a l'Escola, establert el
primer dia de l'activitat, inclosa
Natació que es realitza fora del centre
i on els monitors i les monitores faran
l'acompanyament fins a la finalització
de l'activitat.

PREUS DE LES ACTIVITAS
Preu base: 31,15 € / mes
Preu Anglès primària: 157 € / trimestre
Preu Natació: 145 € / trimestre
DESCOMPTES

En les activitats pròpies (Dibuix, Expressió corporal, Teatre musical,
Futbol sala, Jocs de cistella i bàsquet, Jocs esportius i Multi esports)
s’aplicaran els següents descomptes:

25% sobre el preu base, a la 2a activitat
35% sobre el preu base, a la 3a activitat

SERVEI D’ACOLLIDA
L'acollida és un servei que ofereix l’AFA per a totes les famílies que necessiten
portar o recollir els infants fora de l'horari escolar, ja sigui de manera esporàdica
o fixa. Durant el temps que hi facin ús, els infants poden fer joc lliure o dirigit,
així com tallers i treballs manuals.
L’horari del servei d’acollida serà de 8h a 9h als matins i de 16:30h a 18h a les tardes.

TEMPS

FINS A 10 DIES

MÉS DE 10 DIES

Mitja hora
1 hora
1 hora i mitja

2,50 € / dia
3,50 € / dia
5,50 € / dia

25 € / dia
35 € / dia
55 € / dia

→ S’aplicarà un 25%
de descompte en el
servei d’acollida a
partir del segon fill o
filla, sempre que la
quota sigui mensual.

ACOLLIDA EN ACTIVITATS D’1 HORA

Preu especial per fer ús del servei d’acollida en aquelles activitats d’una hora
(de 17:30 a 18h): 2€ / mes

INFORMACIÓ GENERAL
Dates d’inscripció: del 27 de juny al 4 de juliol.
Data del sorteig: 18 de juliol.
Matriculació: www.afamarenostrum.cat/extraescolars2223
Dates de les activitats: d’octubre a juny, segons calendari escolar.
Places limitades. Un cop tancat el termini de matrícula, al setembre
s’ofertaran les places que hagin quedat vacants.

IMPORTANT:
per tal de fer efectiva la inscripció, caldrà abonar per transferència bancària la
quantitat de 20€ per activitat inscrita, que es descomptaran de les quotes posteriors.
Només es retornaran en cas d’anar a sorteig i no obtenir plaça.
Compte bancari: ES63 2100 1158 4402 0003 8068
Tel. 93 428 55 07 | extraescolars.marenostrum@gmail.com
De dilluns a divendres de 9h a 10:30h i de 16:20h a 17:45h.

