
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Desitgem de tot cor que totes i tots estigueu bé, tot i la situació que estem vivint.  Ens 
trobem a les portes d’un nou curs escolar ple d’incerteses però esperem afrontar-lo 
amb la major  normalitat possible i que sigui el més profitós per a totes i tots. Per 
completar la formació que els nostres fills/es reben a l’escola, us presentem la relació 
de les activitats extraescolars que hem organitzat per al curs 2020-2021. 
Entenem que la funció d’aquestes activitats és la de posar a l’abast de l'alumnat 
diversos mitjans per tal que puguin desenvolupar aptituds, habilitats i afavorir la seva 
formació.   
 
A l’inici del curs 2020-2021 s'entregarà tota la documentació per tal de formalitzar les 
inscripcions i s’informarà de les formes i terminis de pagament. Enguany no tindrem 
portes obertes, però els nens i nenes podran provar les activitats un dia, portaran 
mascareta sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat ja que no es 
poden barrejar alumnes de diferents grups estables.  
 
Tingueu en compte que en el cas que alguna activitat no arribés al nombre mínim 
d’alumnes per realitzar-la, s’haurà de cancel·lar.   
 
 
A continuació us fem una descripció de cada una de les activitats i us adjuntem la 
graella: 
 
 
 
 
TALLER AMARÈ 
D’octubre a maig 
Els infants aprendran una sèrie de tècniques artístiques com els coneixements bàsics del 
dibuix, de la pintura, el paper maixé i el fang.  A través de l'expressió artística es fomenta la 
creativitat i es descobreixen habilitats i destreses personals. 
Horari: dilluns de 16:30 h a 18:00 h (de P4 a 6è) 
Preu soci AFA: 50€/trimestre 
Preu no soci AFA: 67€/trimestre 
Aportació material: 15 €/curs 
Aula: Taller 
 
 
 
 
 
 



 
TEATRE - DANSA 
D’octubre a maig 
Els infants, a través de la interpretació teatral, coneixeran una sèrie d’habilitats i disciplines 
que afavoriran el desenvolupament del seu caràcter, milloraran la seva autoestima, timidesa i 
control de les emocions.  Aprendran a actuar en públic, memoritzar,  
expressar sentiments amb la veu i el cos i compartir situacions diferents 
amb els seus companys, alhora que juguen amb el món de la fantasia. 
Horari: dimecres de 16:30 h a 18:00 h (de P4 a 2n) 
Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h (de 3r a 6è) 
Preu soci AFA: 50€/trimestre 
Preu no soci AFA: 67€/trimestre 
Aula: Música 
 
 
 
TECNOLAB 
D’octubre a maig 
Espai d’aprenentatge tecnològic que fomenta la creativitat i 
l’experimentació a través de la programació de videojocs, la robòtica i les 
activitats maker, mentre aprenen els fonaments de l’electricitat i 
l’electrònica. 
Horari: dijous de 13:30 h a 15:00 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AFA: 80€/trimestre (material inclòs) 
Preu no soci AFA: 97€/trimestre 
Aula: Informàtica 
 
 
 
ESCACS 
D’octubre a maig 
La secció d’escacs de la Gran Penya ens ofereix l’aprenentatge lúdic d’aquest joc mil·lenari, 
aprenent estratègies i tècniques de joc i alhora d’altres habilitats com la planificació, la 
memòria, el raonament i la concentració. 
Horari: divendres de 13:45 h a 14:45 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AFA: 50€/trimestre 
Preu no soci AFA: 67€/trimestre 
Aula: Informàtica 
 

 
 
ESCOLA DE TRAIL  
D’octubre a maig 
Aquesta activitat té com a objectiu iniciar i desenvolupar els infants en el món del trailrunning 
treballant la vessant esportiva tot entrenant, aprenent i jugant,  combinant esport i natura.   
Horari: dimarts  i dijous de 16:30 h a 18:00 h. (de P4 a 6è) 
Preu soci AFA 1 dia a la setmana:56 €/trimestre 
Preu soci AFA 2 dies a la setmana: 107€/trimestre 
Preu no soci AFA 1 dia a la setmana: 72€/trimestre 
Preu no soci AFA 2 dies a la setmana: 120€/trimestre 
Lloc: Pati de l’escola 



 
 
 
XPERIMENTA 
D’octubre a maig 
Projecte que pretén despertar l’interès i la curiositat cap al món de la ciència, a través de 
divertits experiments de física, química, biologia, electrònica i mecànica tot observant els 
principis de la ciència i coneixent de forma pràctica com es produeixen determinades 
reaccions. 
Horari: dimecres de 13:30 h a 14:30 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AFA: 80€/trimestre 
Preu no soci AFA: 97€/trimestre 
Aportació material: 15€/curs 
Aula: Plàstica 
 
 
MAGIA  
D’octubre a maig 

L’activitat té com a objectiu fer passar al grup una bona estona, 
tot aprenent sorprenents jocs de màgia amb petits objectes 
que ells mateixos hauran de construir. 
Horari: dimarts de 13:45 h a 14:45 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AFA: 60€/trimestre 
Preu no soci AFA: 77€/trimestre 
Aula: Gimnàs 

 

 

 

 


