


PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020 - 2021 

AFA ESCOLA TAGAMANENT

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

de 12:40h a 13:40h Bricolatge creatiu 4rt-6è Robòtica 4rt-6è Escacs 4rt- 6è Anglès 4rt-6è

FUN ON BOARD

de 13:40h a 14:40h
Petits Exploradors P4-

P5 Bricolatge creatiu 1r-3r Science I 1er-3r
Taller Artistes Grup 2 

1r-3r Anglès 1er-3r

Taller Artistes grup 1 
1r-3r

Anglès p4-p5                   
FUN ON BOARD                Escacs 1r-3r FUN ON BOARD

de 16:20h a 17:50h 
Iniciació Esportiva * 

1er-3er Multiesport *
Iniciació Esportiva * 

1er-3er 

Piscina P3-6è 
(17-17:45h)

(15'  berenar *) (16:25- 17:40) p4-P5 (16:25- 17:40)

Esport Escolar * ( 16:30-17:45) Esport Escolar * 

4rt-6è (16:20-17:35) 4rt-6è (16:20-17:35 )

19:30h - 22:30h IOGA  19:30-20:45h TAGAFIT 20:30-21:30h TEATRE 21h- 22:30

MONOGRÀFICS Es faran monogràfics de 4-6 sessions. Espais de trobada d'intercanvi de coneixements entre familiars que hi vulguin participar. 

TALLERS Es faran tallers puntuals d'un dia. Seran propostes puntuals dirigides a les famílies

La proposta d'activitats extraescolars és ORIENTATIVA i es pot veure modificada per la situació de pandèmia

Al setembre s'informarà de qualsevol canvi



PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’AFA DE L’ESCOLA TAGAMANENT
CURS 2021-2022:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A L'ALUMNAT DE L'ESCOLA ( Espai migdia i tarda)

PISCINA
(P3-6è)
Piscines municipals

Aprendre a nedar (infantil) i perfeccionar les diferents tècniques de
natació (primària). Per determinar el grup al que pertany cada alumne es
fa una prova de nivell. Places limitades.

TALLER
D’ARTISTES
(1r-3r) MITJANS
Ester Peris

Espai de descoberta artística desenvolupant la pròpia creativitat. Ens
aproparem al món de l’art experimentant, creant i gaudint. Utilitzarem
diferents tècniques creatives: pintura, tècnica mixta, estampació, collage,
enquadernació , expressió corporal, etc… Inventarem i crearem jocs i
manualitats útils amb material reciclat. Places limitades.

BRICOLATGE
CREATIU(1r-3r)
MITJANS
(4rt-6è) GRANS
Taller Can Xic

Espai actiu i participatiu per educar amb enginy sense pantalles. Per
descobrir com funcionen les coses i aplicar la tècnica d’una manera
lúdica, tocant materials (fusta, cartró, filferro, guix, cordes…) i eines de
debò.

PETITS
EXPLORADORS
(P4-P5) PETITS
Isotropic-explorium

Es realitzaran activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant
la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Programant
robots adequats per aquesta edat, fomenten el pensament lògic i el
raonament amb jocs especialitzats i s’iniciaran en el món del mètode
científic.

SCIENCE
1r-3r MITJANS
Isotròpic

Introducció de l'alumnat al pensament científic mitjançant
l’experimentació. Les activitats i reptes que es proposen connecten
diverses disciplines com la química, la física, la biologia, les
matemàtiques, la geologia, l’arquitectura, la robòtica, etc.

ROBÒTICA
4rt-6è GRANS
Isotròpic

Es treballarà la robòtica des d’una vessant educativa, amb una gran
diversitat de materials. Aprendran a programar diverses màquines i
videojocs de la manera més divertida, i així anirem fent les primeres
passes en el món de la programació, donant molta importància al
pensament computacional.

ENGLISH FUN ON
BOARD
( P4-P5)INFANTIL
(1r-3r)MITJANS

English Fun On Board és una activitat extraescolar en anglès que gira al
voltant dels jocs de taula. L’activitat parteix de la filosofia d’aprendre
jugant i pretén acostar l’anglès de manera distesa i lúdica. L’activitat
combina l’anglès curricular amb els jocs de taula, de manera que cada



(4rt-6é)GRANS
Isotròpic - Montse
Nualart

setmana l'alumnat aprendrà un joc diferent i posarà en pràctica
continguts i habilitats diverses.

MULTIESPORT.
Jocs
(P4-P5) PETITS
Isotròpic - Jordi
Cabanillas

Treballarem diferents aspectes psicomotrius associats a la pràctica de
diversos esports de manera lúdica i motivadora. Tindrem sessions
dedicades al bot, el llançament, els girs, l'orientació espacial i moltes
altres habilitats que són bàsiques per a la coordinació motora que
requereixen tots els esports.

INICIACIÓ
ESPORTIVA
(1r-3r) MITJANS
Isotròpic - Jordi
Cabanillas

Iniciació a l’esport és una activitat pensada per introduir els infants de
cicle inicial a la pràctica esportiva, presentant un conjunt d’activitats de
descoberta de diferents esports.

Treballarem habilitats necessàries tant a nivell motriu com a nivell
personal, utilitzant els esports d’equip com a base dels aprenentatges.

ESPORT
ESCOLAR:
TECNIFICACIÓ.

(4rt-6é) GRANS
Isotròpic - Jordi
Cabanillas

L’esport escolar ha de ser un instrument per al desenvolupament dels
infants i per a transmetre valors positius de creixement personal i
col·lectiu. En el primer trimestre farem un tast de diferents disciplines
esportives, tant individuals com d’equip per tal que els infants puguin
conèixer i practicar diferents esports. Al final d’aquest primer trimestre els
alumnes escolliran un esport que entrenaran durant tot el segon
trimestre, aprofundint en aspectes de tecnificació d’aquest esport. Al final
del segon trimestre l'alumnat, com a grup, tindrà l'opció de continuar amb
el mateix esport o canviar a un altre.

ESCACS

(1r -3r) MITJANS
(4rt-6è) GRANS
Isotròpic-Luis
Alberto Rojas Keim

Els escacs són un joc mil·lenari estès arreu del món, punt d’unió entre
diferents civilitzacions i patrimoni de la humanitat. La metodologia que
s’utilitzarà per treballar els continguts serà la combinació de classes
teòriques i pràctiques amb la finalitat que l’alumnat aprengui a utilitzar
eines informàtiques i que pugui llegir revistes i llibres especialitzats
d’escacs.

ACTIVITATS PER A FAMILIARS DE L’ALUMNAT ( vespre)

TAGAFIT
Mireia Monmany

Millorem el condicionament físic. Treballant la força, la flexibilitat,
l’equilibri i la resistència. Tot des d’una vessant lúdica i adaptant-nos al
nivell dels participants. L’objectiu és la millora o el manteniment de la
condició física general mitjançant exercicis individuals o en grup,
circuits i formes jugades.

IOGA
David Cuspinera

Connecta amb la teva respiració. Connecta amb el teu cos. Connecta
amb la teva presència i dedica't un temps. Beneficia't d'una ment



encalmada i d'un cos despert, fort i àgil. Beneficia't del ioga, una
pràctica mil·lenària.

TEATRE
Joan Morillo

Farem un viatge de caire lúdic per descobrir el potencial comunicatiu i
expressiu de cadascun de nosaltres utilitzant tècniques teatrals per
vèncer vergonyes, timideses i inseguretats. I acabarem mostrant el
resultat en públic, és clar!

MONOGRÀFICS  I TALLERS PER A LES FAMÍLIES

Des de l' AFA es vol impulsar una nova iniciativa per a les famílies fora de l'horari escolar:

Monogràfics d'intercanvi de coneixements:

La idea és oferir monogràfics de 4 a 6 sessions de diferents temes d'interès . Seran espais

de trobada d'intercanvi de coneixements entre els familiars de l'alumnat. Aquests

monogràfics sortiran de les propostes de temes concrets que els familiars desitgin compartir.

De moment, ha sortit un monogràfic de costura i un altra d'alimentació saludable. Al

setembre es donaran més detalls.

Tallers puntuals:

Ha sorgit la idea de fer tallers puntuals d'un dia. Propostes puntuals dirigides a les famílies.

Un exemple de possibles tallers: fer torrons i/o manualitats per Nadal, Body Art, Ioga,

Cinefòrum, etcètera. Al setembre es donaran més detalls.



HORARIS I PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  curs 2021-2022

TALLER D'ARTISTES

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

grup 1 Dilluns 13:40-14:40 Mitjans 33€ trimestre 48€ trimestre de 4 a 8 Aula infantil Ester Peris Ester Peris

grup 2 Dijous 13:40-14:40 de 1r a 3r (material inclòs) (material inclòs)

BRICOLATGE CREATIU

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimarts 13:40-14:40 de 4rt a 6è 75€ trimestre 90€ trimestre de 6 a 10 Can Xic Oriol

Dimarts 13:40-14:40 de 1r a 3r (material inclòs) (material inclòs) Miquel Sebastià

PISCINA

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Divendres 17-17:45h
de P3 a 6è

P3-P5  47, 62€ trimestre P3-P5  52, 62€ trimestre màx 20
Piscina Municipal Piscines La Garriga

Joan Morillo

*cal ser-hi a les 16:45 1er-6è 41, 82€ trimestre1er-6è 46, 82€ trimestre màx 24

MULTIESPORT

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimarts de 16:30 a 17:45 p4-p5 18€ mensual 23€ mensual de 7 a 12 pistra escola Isotròpic Laia Riera

 + 10 € matricula  + 10 € matricula Ester Peris

INICIACIÓ ESPORTIVA

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dilluns de 16:30 a 17:45 1r-3r 18 € mensual 23 € mensual de 7 a 12 pista escola Isotròpic Laia Riera i Ester Peris

 + 10 € matricula  + 10 € matricula o Can Violí

Dilluns/dimecres 1r-3r 34 € mensual 39€ mensual de 7 a 12

16:30 a 17:45  + 10 € matricula  + 10 € matricula

ESPORT ESCOLAR : TECNIFICACIÓ

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dijous de 16:30 a 17:45 4rt-6è 18€ mensual 23 € mensual de 7 a 12 pistra escola Isotròpic Laia Riera i Ester Peris

 + 10 € matricula  + 10 € matricula o Can Violi

Dilluns/dimecres 4rt- 6è 34 € mensual 39€ mensual de 7 a 12

16:30 a 17:45  + 10 € matricula  + 10 € matricula

ESCACS

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dilluns 13:40 a 14:40 1r-3r 23 € mensual 28€ mensual de 7 a 12 Aula Isotròpic

Dijous 12:40 a 13:40 4rt-6è  + 10 € matricula  + 10 € matricula

ANGLÈS:  ENGLISH FUN ON BOARD

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimarts 13:40 a 14:40                 p4-p5 22€mensual 26€ mensual de 7 a 12 Aula Isotròpic Laia Riera ?

Divendres 12:40 a 13:40 4rt a 6è  + 10 € matricula  + 10 € matricula

Divendres 13:40 a 14:40 1r a 3r

PETITS EXPLORADORS

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dilluns 13:40 a 14:40 p4-p5 23 € mensual 28€ mensual de 7 a 12 Aula Isotròpic Montse Baldich ?

 + 10 € matricula  + 10 € matricula

SCIENCE

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimecres 13:40 a 14:40 1r a 3r 25 € mensual 30€ mensual de 7 a 12 Aula Isotròpic Montse Baldich ?

 + 10 € matricula  + 10 € matricula

ROBÒTICA

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimecres 12:40 a 13:40 4rt a 6è 27€ mensual 32€ mensual de 7 a 12 Aula Isotròpic Montse Baldich?

 + 10 € matricula  + 10 € matricula



TAGAFIT

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dimecres 20:30-21:30 pares/mares 20 € mensual 25€ mensual  de 5 a 10 sala psico Mireia Montmany Ester Peris

 + 4€ anual  assegurança

IOGA

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dilluns 19:30-20:45 pares/mares 20 € mensual 25€ mensual sala psico David Cuspinera Laia Riera

 + 4€ anual assegurança

TEATRE

HORARI GRUP PREU soci/a PREU no soci/a AFA PARTICIPANTS ESPAI MONITOR/A RESPONSABLE AFA

Dijous 21h a 22:30 pares/mares 20 € mensual 25€ mensual de 5 a 10 sala psico Joan Morillo Laia Riera i Joan Morillo ?

 + 4€ anual assegurança


