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Presentació

B E N V O L G U D E S  F A M Í L I E S :
Us presentem el nou catàleg d’activitats extraescolars per al proper curs
2022-23. Aquest catàleg ha estat fruit de les respostes rebudes a
l’enquesta que us vàrem fer arribar per conèixer les activitats extraescolars
que us agradaria que es portessin a terme. Aprofitem per agrair la vostra
participació.

Inscripcions fins el 8 d'agost: Cliqueu aquí

Per a més informació: extraescolars@afaleradedalt.com

Les places són limitades i, en el cas que sigui necessari, l'AFA es reserva el
dret a reorganitzar els grups d'alumnes un cop s'hagin fet les inscripcions.

O R G A N I T Z A C I Ó
Aquest catàleg és una proposta. Per tant, les activitats es portaran a terme
definitivament si s’inscriuen un mínim d’infants i es poden realitzar.

La previsió d'inici de les activitats és a l'octubre. Si es poden iniciar abans, us
ho comunicarem.

https://forms.gle/ohByEdW5Cz8pNe4W7
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CALENDARIS

* Els horaris podrien patir petites variacions per temes organitzatius.



Ordinografia

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARI:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

Escriure ràpid amb el teclat de l’ordinador és 
molt important per fer front a l’etapa d’ESO. 
Els treballs que les noies i nois hauran de fer
requereixen d’un bon domini de la tècnica
mecanogràfica. 

A banda de l’agilitat amb el teclat, l’activitat
comprèn el treball a través del processador de
textos Word, on s’ensenyen les eines bàsiques 
per tal que sàpiguen editar documents.

L’activitat la desenvoluparà el centre de
formació PAUTA de Tona. 

Dimarts i/o dimecres migdia.
 

Socis AFA: 15 €/mensuals.

 Alumnes de 5è i 6è de Primària.

Enllaç: Més informació
Web: www.lacanal.cat 

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-primers-ordinografia.pdf
http://www.lacanal.cat/
http://www.lacanal.cat/
http://www.lacanal.cat/


Anglès

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREUS:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

Migdies Socis AFA: 15 €/mensuals. 
Tardes Socis AFA: 24 €/mensuals.

 Infantil (de P3 a P5) i Primària (de 1er a 6è).

El principal objectiu de l’activitat és la
motivació i les necessitats de l’alumne/a. 
Per tal d’introduir vocabulari es faran servir
activitats lúdiques centrades en projectes
que tindran una continuïtat durant el
trimestre. 
Aquest treball per projectes permetrà una
immersió en la llengua anglesa que
s’orientarà a consolidar la part oral. 

L’activitat la desenvoluparà l’acadèmia AIM de Tona.

Migdia ¾ d’hora.
Tardes de 16:30 a 17:45 h. (estona de
berenar inclosa amb el professorat).

En el calendari s’especifiquen els horaris per
cursos.

Web: www.aimacademies.com

Enllaç: Més informació

http://www.aimacademies.com/
http://www.aimacademies.com/
https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-angles.pdf
https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-angles.pdf


Robòtica infantil

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

El taller de Primers Robots introdueix als més
petits, de manera molt intuïtiva i divertida, al
món de la programació i la robòtica. Durant el
taller s’utilitzen els robots Beebot i Botley que
permeten que els infants es familiaritzin amb
la programació d’ordres senzilles mentre
juguen, combinat amb tota mena de jocs de
construcció, taulers de temàtiques diverses i
altres elements que interaccionen amb el
robot. Tot això, sense fer ús de pantalles.
 

L’activitat la desenvoluparà l’empresa
“ENGINY, Tecnologia Educativa”.  

Dijous al migdia.

Socis AFA: 30 €/mensuals.

 Infantil (P4 i P5).

Web: www.en-giny.com

Enllaç:   Més informació

Instagram: @enginytecnologia

http://www.en-giny.com/
https://bit.ly/36MOHEm
https://www.instagram.com/enginytecnologia/


Robòtica primària

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

El taller endinsa els nens i nenes al món de la
creació i la inventiva en l’àmbit tecnològic de
manera que, de forma divertida i aplicada,
treballin diferents conceptes relacionats amb les
ciències, l’enginyeria i les matemàtiques. 

Els/les alumnes es posen a la pell d'un inventor/a
per construir i programar robots perquè duguin a
terme una tasca concreta o per fer jocs amb la
resta de companys.

L’activitat la desenvoluparà l’empresa
“ENGINY, Tecnologia Educativa”.

Dimecres migdia.

Socis AFA: 35 €/mensuals.

Primària (de 1er a 6è). En funció de les 
inscripcions i l'edat es podran fer diferents 
grups.

Instagram: @enginytecnologia
Web: www.en-giny.com

Enllaços:  Projectes: Edison /  Da Vinci

https://www.instagram.com/enginytecnologia/
http://www.en-giny.com/
https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-da-edison.pdf
https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-da-vinci.pdf


Multiesports

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

La finalitat és fomentar la pràctica de l’esport, aprendre
jugant, desenvolupar habilitats motrius bàsiques i
específiques, i iniciar-se en la pràctica de diferents
esports acompanyada per un treball per competències,
com la responsabilitat, la relació interpersonal, la gestió
de les emocions, l’organització i l'adaptabilitat.
Aquesta activitat ensenyarà als infants tota la varietat
esportiva, així com les normes bàsiques dels diferents
esports. 
Periòdicament, entre tots/es els/les alumnes, s’escullen
els esports que es voldran treballar al llarg del curs
d’entre una gran varietat d’opcions de joc col·lectius,
individuals, d’esports d’implements, i fins i tot rítmics.

Primària: dijous de 16:30 a 18 h. 

Socis AFA: 15 €/mensuals.

Primària (de 1r a 6è). En funció de les inscripcions i l'edat
es podran fer diferents grups.

L’activitat la desenvoluparà l'entitat EVAL
(Esports amb Valors).

Enllaç: Més informació

Web: www.eval.cat

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2020-2021-extraescolars-eval.pdf
http://eval.cat/


Futbol no competitiu

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

L’objectiu de l’activitat és treballar els valors
a través de l’esport. 

Juguem a futbol i a d’altres esports seguint
una metodologia de tres temps: al primer
temps decidim el joc i les seves normes entre
tots/es, al segon temps juguem aplicant les
normes i, al tercer temps parlem de com ha
anat el partit i fomentem la resolució dels
conflictes a través del diàleg. 

Espai basat en tres valors: el treball en equip,
el joc net i el respecte per les normes.

L’activitat la desenvoluparà l'entitat EVAL
(Esports amb Valors).

Dilluns tardes de 16:30 a 18 h. (estona de
berenar inclosa).

Socis AFA: 15 €/mensuals.

Primària (de 1er a 6è). En funció de les  inscripcions 
i l'edat es podran fer diferents grups.

Enllaç: Més informació

Web: www.eval.cat

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2020-2021-extraescolars-eval.pdf
http://eval.cat/


Gimnàstica 

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREU: ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

La gimnàstica artística és una disciplina esportiva que consisteix en l’execució exacte i
harmònica d’una sèrie de moviments corporals definits amb precisió, amb les mans
lliures o amb aparells, de manera lúdica però sense oblidar valors bàsics d’aquest esport
com són: la disciplina, la responsabilitat, el respecte als/les companys/es, la
col·laboració i la cooperació entre alumnes, així com el respecte i la comunicació amb
les entrenadores.
Al llarg del curs, en funció de les necessitats del grup, treballarem els següents elements
de la gimnàstica artística: rodaments, lateralitzacions, equilibris, elasticitat i acrobàcia.

L’activitat la desenvoluparan professionals del Club Gimnàstic Vic.
Enllaç: Més informació
Web: www.cgvic.cat

Primària: dimarts (de 1er a 3r) i dijous (de 4rt a 6è) de 16:30 a 17:45 h. (estona
de berenar inclosa).

 

Socis AFA: 20 €/mensuals.Infantil (P3 a P5) i Primària (1er a 6è).

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-gimnastica-minigym.pdf
http://www.cgvic.cat/


Costura creativa

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

Un espai per deixar anar la creativitat a través de fils, teles, botons i altres  materials de
costura. 

Aprendran a cooperar i organitzar-se per realitzar diferents obres tèxtils i es treballarà
amb diferents eines de costura com agulles, didal i màquina de cosir. 

Podran realitzar diferents treballs com: calendaris, coixins capritxosos, organitzadors,
corones d'aniversari, bosses per organitzar llibres, fundes, blocs de notes, aplicacions i
estampats a la roba. S'adaptaran els treballs a les necessitats i als gustos de cadascú. 

L’activitat la desenvoluparà Pakdart.
Enllaç: Més informació
Instagram: @pakdart      

Divendres migdia.
 

Socis AFA: 20€/mensuals.Cicle Mitjà i Superior Primària (3r a 6è).

https://pakdart.com/
https://www.instagram.com/pakdart/


Dansa

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

Un espai on els infants podran descobrir i gaudir del moviment mitjançant diferents
tècniques de la dansa.

En l'etapa d'educació infantil podran practicar la dansa creativa a partir de la tècnica de
Jazz i Clàssica, tot seguint una filosofia d'aprenentatge significatiu.

En l'etapa d'educació primària podran practicar la dansa Jazz, la tècnica i la coreografia
treballant l'expressió corporal.

L’activitat la desenvoluparà l'escola de dansa Tukupracum.
Enllaç: Més informació
Instagram: @tukupracum

Dilluns migdia (de 1r a 4rt).
Dimecres migdia (P4 i P5).

 

Socis AFA: 23€/mensuals.Educació Infantil (P4 i P5) i Cicle Inicial i Mitjà Primària
(1r, 2n, 3r i 4rt).

http://www.tukupracum.com/
https://www.instagram.com/lamarelloba/


Teatre i Teatre Clown

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREU:
ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

A través del teatre, els infants expressaran
sentiments, explicaran històries i
connectaran amb els altres infants, tot
potenciant les seves capacitats
comunicatives i la seva expressió corporal i
oral.  La introducció al teatre serà
mitjançant l'activitat quotidiana dels
infants: el joc.

En l'horari de tarda, l'activitat serà de
Teatre Clown, centrada en l'experimentació
i la improvisació, en el jugar i experimentar
a través del cos, la veu i la imaginació.

El clown permet crear històries en el
moment i sense massa preparació prèvia, a
través de la diversió i l'espontaneïtat.
Connectar amb els altres a través de
simples històries plenes d'emoció, sempre
mitjançant la creativitat i la improvisació. 

L’activitat la desenvoluparan professionals 
formats/des en interpretació i clown. 
Instagram: @alquimiavic
Web: Risoterapia i Alquimia

TEATRE:
       Dimecres al migdia.

 

Socis AFA: 23 €/mensuals.
Infantil (P4-P5)
Primària (Cicle Inicial i Mitjà).

TEATRE CLOWN: 
       Dilluns tarda de 16:30 a 17:45 h. 
       (estona de berenar inclosa). 

 

https://www.instagram.com/alquimiavic/
https://risoterapia.cat/
https://alquimiavic.wixsite.com/alquimia


Contes, 
art i jocs
L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIONS / HORARIS:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

A través dels contes, l'art, la música, el
mindfulness, el joc i el moviment, els
infants potenciaran la intel·ligència
emocional. 
D'una manera divertida i dinàmica,
aprendran a identificar, gestionar i
comprendre les seves emocions i les dels
altres.

L’activitat l'impartirà un/a professional de la
psicologia del centre MHB Psicologia.
Enllaç: Més informació
Instagram: @mhbpsicologia
Web: www.mhbpsicologia.com

Infantil (P4 i P5): divendres migdia. 

Socis AFA: 15 €/mensuals.

 Infantil (P4 i P5).

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-emocions.pdf
https://www.instagram.com/mhbpsicologia/
https://www.mhbpsicologia.com/


Arts plàstiques

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:

ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

En aquests tallers d'arts plàstiques els
alumnes crearan, s'expressaran, imaginaran,
aprendran, però sobretot, gaudiran fent les
seves creacions. 

Coneixeran i aprendran a utilitzar les
diferents tècniques, llenguatges artístics,
materials i eines, aprendran i aprofundiran
en el dibuix, el color i el volum, es facilitaran
les eines necessàries per tal de despertar la
creativitat i la imaginació.

 

L’activitat la desenvoluparà Pakdart.
Enllaç: Més informació
Instagram: @pakdart
Web: www.pakdart.com

Dimarts tarda de 16:30 a 18 h.
(estona de berenar inclosa).

 

Socis AFA: 20 €/mensuals.

Infantil (P3 a P5) i Primària (1er a 6è).
En funció de les inscripcions i l'edat 
es podran fer diferents grups.

https://www.afaleradedalt.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-2022-extraescolars-pakdart.pdf
https://www.instagram.com/pakdart/
http://pakdart.com/


Aquesta activitat, que s'ofereix de forma gratuïta, es podrà portar a
terme gràcies a la implicació altruïsta de la Mònica Pou, mestra de
música de l'Escola.

Cant grupal

L'ACTIVITAT:

MÉS INFORMACIÓ:

SESSIÓ / HORARI:

PREU:ALUMNES A QUI VA DIRIGIT:

Després de l'èxit del programa televisiu "Eufòria", oferim un espai de cant grupal
per a l'alumnat de 1er a 6è, on podran gaudir de la música tot aprenent cançons
actuals i d'interès per als/les alumnes.

No cal saber música, només tenir ganes d'aprendre i gaudir cantant.

Divendres migdia.

Socis AFA: matrícula de 15 € 
(quota anual).

Primària (de 1er a 6è).



Web: www.afaleradedalt.com
Correu electrònic: info@afaleradedalt.com

https://www.afaleradedalt.com/

