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CURS ACTIVITAT HORARI QUOTA 
sòcies de l’AFA

ACTIVITATS POLIESPORTIVES
25€/mes

Dimarts i dijous
16.30 a 17.45P3 i P4 SHAKE IT

25€/mes
Dilluns i dimecres

16.30 a 17.45P5 i 1r MULTIESPORTS

25€/mes
Dilluns i dimecres

16.30 a 17.45P3 i P4 INVESTIGART
EXPRESSIÓ CORPORAL I PLÀSTICA

25€/mes
Dimarts i dijous
16.30 a 17.452n i 3r EXPERIMENTARTE 1

25€/mes
Dimarts i dijous
17.45 a 18.454t, 5è i 6è EXPERIMENTARTE 2

ARTS MARCIALS
25€/mes

Dilluns i dimecres
16.30 a 17.452n i 3r TAEKWONDO 1

25€/mes
Dilluns i dimecres

17.45 a 18.454t, 5è i 6è TAEKWONDO 2

BASQUETBOL
25€/mes

Dilluns i dimecres
16.30 a 17.452n, 3r i 4t* INTRODUCCIÓ AL BASQUETBOL

30€/mes
Dilluns i dimecres

17.45 a 18.455è i 6è BASQUETBOL ALEVÍ

ESPORTS AERIS
25€/mes

Dilluns i dimecres
16.30 a 17.45P5 i 1r INTRODUCCIÓ ALS AERIS

25€/mes
Dimarts i dijous
16.30 a 17.452n i 3r AERIS 1

25€/mes
Dimarts i dijous
17.45 a 18.454t, 5è i 6è AERIS 2

FUTBOL SALA
25€/mes

Dimarts i dijous
16.30 a 17.452n ESCOLETA DE FUTBOL

30€/mes
Dimarts i dijous
17.45 a 18.453r i 4t FUTBOL SALA BENJAMÍ

30€/mes
Dimarts i dijous
17.45 a 18.455è i 6è FUTBOL SALA ALEVÍ

PATINATGE
25€/mes

Dimarts i dijous
16.30 a 17.45P5 i 1r JOCS AMB PATINS

25€/mes
Dilluns i dimecres

16.30 a 17.452n i 3r INICIACIÓ PATINATGE ARTÍSITC

30€/mes
Dilluns i dimecres

17.45 a 18.454t, 5è i 6è PATINATGE ARTÍSTIC

L’oferta d’activitats extraescolars està basada en cursos anteriors. Si un grup no omple el nombre mínim de places, no s’obrirà. Els preus 
establerts són per a persones sòcies de l’AFA; en cas que una família no ho sigui haurà d’abonar 10€ mensuals extra. La diferència de 5€ 
entre les quotes cobreix les despeses de competició. Si un infant o grup finalment no competeix, aquest increment no s’aplicarà.

*L’alumnat de 4rt de primària podria passar al grup de segona hora “Bàsquet aleví” en funció del nombre d’inscripcions.
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Expressió corporal i plàstica
Des de ben petites ens atrau la idea de deixar la nostra empremta damunt el paper, el fang o 
les parets de casa. Això és degut a que l’expressió plàstica és una activitat espontània, que ens 
permet interactuar i experimentar amb el nostre entorn, alhora que desenvolupem habilitats, 
destreses i el nostre jo més artístic.

L’expressió corporal és un llenguatge en el que utilitzem el nostre cos per a comunicar-
nos, expressar-nos i interactuar amb el nostre entorn. Inclou totes les formes de moviment 
realitzades amb el cos, ja siguin gestos, postures, actituds, estats d’ànim, danses i accions.

InvestigART
P3 i P4
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Una activitat poc dirigida on obrim el cos i la ment a noves oportunitats d’expressió 
i relació amb l’entorn. Descobrim les possibilitats de l’expressió corporal i plàstica 
mitjançant l’aprenentatge lliure i la pròpia exploració.

ExperimentARTE
Grup1: 2n i 3r
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h

Grup 2: 4t, 5è i 6è
Dimarts i dijous de 17.45h a 18.45h

Una extraescolar on ens experimentem a nosaltres mateixes a través de dues arts, les 
arts plàstiques i l’expressió corporal. Les treballem per separat per entrendre com ens 
sentim i com ho podem expressar a través d’aquestes, ja que les entenem com una 
forma d’expressió, d’autoconeixement i diversió. I també les ajuntem! Perquè… us heu 
preguntat mai com dibuixaríeu un ball? O... com ballaríeu un dibuix?
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Activitats poliesportives
La psicomotricitat és una eina de comunicació centrada en el plaer de comunicar i basada en el 
joc i l’autoexplocració corporal. Aquests aprenentatges i descobertes són una passa important 
en el creixement individual de la persona, afavorint el procés de diferenciar el jo propi de la 
comunitat i l’entorn.

Shake it
P3 i P4
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h

Mitjançant jocs, racons i dinàmiques de lliure elecció treballem la psicomotricitat per 
tal d’adquirir un esquema corporal bàsic mitjançant la percepció del cos. Aprenem a 
explorar al màxim les possibilitats del moviment (girar, saltar, enfilar-se, lliscar, etc.) a 
través del joc, i d’aquesta manera desenvolupem l’expressió corporal. 

Multiesports
P5 i 1r
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Amb els jocs esportius prenem consciència i perfeccionem les habilitats motrius 
bàsiques alhora que descobrim diferents jocs i ens introduïm en alguns esports com 
el basquetbol, l’hoquei, la dansa, etc. A més a més treballem tots els valors associats 
a la convicència, al treball i joc en equip, i el respecte per les companyes, l’entorn i el 
material. 
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Esports aeris
Els esports aeris permenten el treball individual a diferents nivells: lateralitat, equilibri, 
concentració, coordinació, expressivitat, ritme i autosuperació. Són també una porta d’entrada 
a les arts circenses, promovent l’exercici físic i artístic i potenciant la creativitat.

Introducció als aeris
P5 i 1r
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Mitjançant disciplines com l’escalada, l’aro aeri o les teles aprenem els conceptes més 
bàsics de psicomotricitat i habilitats de coordinació en situacions noves que el cos no 
ha experimentat  mai, com penjades d’una paret, o cap per avall! 

Aeris
Grup 1: 2n i 3r
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h

Grup 2: 4t, 5è i 6è
Dimarts i dijous de 17.45h a 18.45

Una activitat esportiva i artística que ens ajuda a millorar la coordinació, la psicomotricitat, 
l’elasticitat, la força i l’expressió corporal i artística. Fomentem el treball en equip, 
promovent un actitud participativa i col·laborativa mentre aprenem tècniques i figures 
de les disciplines.
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Patinatge
El patinatge artístic sobre rodes barreja els moviments de dansa amb la sincronització del 
moviment de les mans i dels peus, així com l’equilibri i la fluidesa damunt els patins.

Jocs amb patins
P5 i 1r
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h

Aquesta activitat és perfecta per a l’aprenentatge i perfeccionament de les habilitats 
motrius bàsiques... però sobre rodes! D’aquesta manera, mitjançant eines com els jocs 
i les gimcanes aprenem els conceptes més bàsics a l’hora de posar-se uns patins als 
peus.

Patinatge artístic
Grup 1: 2n i 3r
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Grup 2: 4t, 5è i 6è
Dilluns i dimecres de 17.45h a 18.45

L’objectiu de la disciplina esportiva de patinatge artístic sobre rodes és aprendre i millorar 
les habilitats necessàries per aquest esport coneixent els seus fonaments bàsics 
i tècnics d’una forma lúdica. D’aquesta manera aprendrem a coordinar moviments 
de dansa amb la sincronització del moviment de peus per poder realitzar figures, 
coreografies i salts.
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Arts marcials
Les arts marcials són una eina de defensa personal que està basada en l’ús del cos i, en alguns 
casos, armes. Orientades a millorar la capacitat física, l’elasticitat, l’equilibri i la força, són una 
bona eina per l’autocontrol i la disciplina tant per infants com adults.

Taekwondo
Grup 1: 2n i 3r
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Grup 2: 4t, 5è i 6è
Dilluns i dimecres de 17.45h a 18.45

El taekwondo és una art marcial que ve de Corea. A banda de la disciplina, que és una 
part molt important en una art marcial, també treballa la psicomotricitat, l’elasticitat, 
l’agilitat, la força, i els reflexes. És un esport ideal per treballar la companyonia, 
entrenaments més tècnics i alhora la pinya i cohesió que es fa en les activitats fora del 
gimnàs, com ara campionats o entrenaments fora.
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Basquetbol
A basquetbol introduïm el concepte d’esport d’equip, entenent que només amb les individualitats 
no n’hi ha prou i que cal coordinar-nos conjuntament per tal d’assolir objectius comuns. 
Mitjançant l’aprenentatge de la normativa, la tècnica, tàctica i estratègia desenvolupem les 
habilitats físiques específiques per a aprendre a jugar en aquest esport. 

Introducció al basquetbol
2n, 3r i 4t*
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h
*L’alumnat de 4rt de primària podria passar al grup de segona hora “Bàsquet aleví” en funció del nom-
bre d’inscripcions.

Primer contacte amb el basquetbol, on assimilem i reproduïm els fonaments bàsics: 
normes, tècnica, tàctica i estratègia i habilitats físiques específiques. Aprenem a 
treballar en equip, el companyerisme i el sentiment de grup.

Basquetbol aleví
5è i 6è
Dilluns i dimecres de 17.45h a 18.45h

Aprofundim en les tècniques i estratègies de l’esport, mentre introduïm el món de la 
competició potenciant aspectes com l’autoestima, l’esforç personal, el treball en equip 
i la responsabilitat.
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Futbol sala
Al futbol sala desenvolupem les habilitats físiques específiques per a que tots els infants puguin 
aprendre a jugar aquest esport mitjançant l’aprenentatge de la normativa, la tècnica, la tàctica 
i l’estratègia.

L’esport en equip i l’esperit de grup són fonamentals per practicar aquest esport. Ens coordinem 
conjuntament per tal d’assolir º comuns.

Escoleta de futbol
2n
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.45h

Ens iniciem en el futbol sala, descobrint les tècniques, tàctiques, normes i estratègies 
de l’esport. Aprenem a treballar en equip, confiar en les companyes i sentir-nos part del 
grup.

Futbol sala
Futbol sala benjamí:  3r i 4t
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.45h

Futbol sala aleví: 5è i 6è
Dimarts i dijous de 17.45h a 18.45h

Aprofundim en les estratègies i tècniques de l’esport, alhora que introduïm la competició 
amb altres equips potenciant per damunt de tot la competició sana, l’autoestima i el 
respecte.



Annexos
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La Caliu
Qui som?
La Caliu som una cooperativa sense ànim de lucre que neix de la il·lusió per crear un 
projecte educatiu propi i alternatiu, posant al centre l’acompanyament a infants i joves 
en el seu procés de creixement i desenvolupament integral.

Treballem en equip, de forma horitzontal i autogestionada, posant en valor 
l’empoderament juvenil per incidir en el nostre entorn més proper des de l’àmbit educatiu, 
acompanyant persones perquè puguin créixer en un entorn més lliure. A través del 
coneixement i l’avaluació contínua de nosaltres mateixes generem processos de presa 
de consciència i responsabilitat sobre el propi creixement i aprenentatge

Posem les persones i la vida al centre, teixint relacions basades en la responsabilitat 
cap a una mateixa i cap al col·lectiu, establint així relacions cooperatives que donen 
valor a la comunitat i la relació amb les altres. És per això que donem acollida, atenció i 
cura a totes les persones que formen part de la societat, prenent el benestar emocional 
com la base per a aprendre i créixer amb autonomia, seguretat i (auto)responsabilitat.

I per què cooperativa?
Som cooperativa perquè és l’única estructura  organitzativa on ens sentim còmodes, 
per ser la més democràtica i participativa, i perquè apostem per l’economia social i 
solidària. Cooperativitzar l’entorn ens permet transformar-lo de manera col·lectiva, 
teixint aliances i xarxes de suport mutu.
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La metodologia de les extraescolars
Actualment, les activitats vinculades a l’educació no formal tenen l’objectiu de contribuir 
al progrés educatiu dels infants i joves i dotar de més habilitats socials, físiques i 
psicoemocionals. La nostra aposta és treballar en aquesta línia.

Des de La Caliu entenem les activitats extraescolars com una eina més per aconseguir 
els objectius del nostre projecte educatiu: acompanyar les persones en el seu procés 
de creixement, aprenentatge i apoderament personal, treballar per la consciència de 
comunitat, i construir  relacions basades en la responsabilitat i el compromís amb una 
mateixa i amb l’entorn. 

Mitjançant aquesta, podem assolir diversos objectius:

• Plantejar un espai educatiu i alhora distès fora de l’horari lectiu.

• Treball d’habilitats socials, actituds i valors necessaris per conviure amb altres 
persones.

• Facilitar la conciliació de la logística familiar oferint als infants o joves que vulguin 
o necessitin ampliar l’horari escolar un espai dinamitzat, pedagògic i acompanyat 
d’una persona adulta.

És per això que, plantejant una àmplia possibilitat d’activitats extraescolars, el principal 
objectiu de totes elles és el mateix: acompanyar els infants i joves a aprendre a ser, a fer, 
a aprendre, a viure i a conviure; respectant els diferents ritmes de desenvolupament i les 
necessitats de cada persona i del col·lectiu. Treballarem activament per generar espais 
d’aprenentatge distesos, divertits, amens, on hi hagi lloc per al desenvolupament físic, 
social, emocional i per tant integral

Les activitats ofertes són l’eina per a poder treballar aquestes apostes pedagògiques, i 
utilitzem el joc com a recurs principal per vetllar per la comoditat i la tranquil·litat de les 
persones participants. 



La Caliu. Ideari

Sentiment de grup

Creiem que l’entorn de les activitats extraescolars és un dels espais de l’educació no 
formal que té més oportunitats per a treballar el sentiment de grup, que diferenciem 
del treball de consciència de comunitat que hem comentat anteriorment. Les dues 
perspectives són molt necessàries i, a més a més, es complementen.

Mentre la consciència de comunitat és molt necessària per poder tenir en compte les 
necessitats col·lectives i actuar amb respecte, nosaltres pensem que el sentiment de 
grup és el que aporta la voluntat i les ganes de posar fil a l’agulla. Quan ens sentim 
part d’un grup, tenim ganes de cuidar-lo per tal que funcioni i totes les persones que 
en formen part s’hi sentin a gust. És per això que apostem per oferir jocs, dinàmiques i 
altres propostes des del monitoratge per tal de consolidar aquest sentiment i que neixi 
de la pròpia voluntat de les integrants del grup cuidar-lo. 

Activitats extraescolars esportives
L’esport és una eina socialitzadora, saludable i divertida. Tant és així que l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) recomana que les persones d’entre 3 i 4 anys facin tres hores 
d’esport diàries, i les que es troben entre els 5 i els 17 anys en realitzin una com a mínim.

Per seguir amb el treball de diversificació de l’esport (sortir de la dicotomia futbol/
bàsquet), l’oferta que presentem és molt variada, amb 10 disciplines esportives diferents:

 - Psicomotrocitat
 - Multiesports
 - Escalada
 - Teles i acrobàcies
 - Taekwondo
 - Expressió corporal
 - Jocs amb patins
 - Patinatge artístic
 - Bàsquet
 - Futbol

Amb les activitats extraescolars no pretenem aconseguir esportistes d’elit, sinó 
acompanyar els infants i joves en el seu aprenentatge i aprofundir en els objectius del 
nostre projecte educatiu. No formem esportistes, eduquem mitjançant l’esport.
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Actualment l’Ajuntament de Barcelona ofereix, dins el seu Pla d’Esport Escolar, ajudes 
per al finançament de les activitats esportives que van adreçades a famílies, fent la 
pràctica esportiva més accessible per aquelles persones que ho necessitin. Tanmateix, 
cal tenir present que hi ha algunes limitacions, com ara que aquesta ajuda cobreix 
únicament dues hores setmanals, o que totes aquelles persones empadronades a les 
rodalies de Barcelona no s’hi poden subscriure. És per això que ens adaptem a la realitat 
de cada família, proposant si escau quotes reduïdes o fins i tot simbòliques.

Activitats extraescolars no esportives
Amb el ventall d’activitats extraescolars no esportives que oferim pretenem donar 
espai a aquelles disciplines que actualment es troben menys visibilitzades. Mitjançant 
el desenvolupament d’aquestes, l’objectiu seguirà sent el mateix de la cooperativa: 
utilitzar-les com a recurs per acompanyar els infants i joves en el seu aprenentatge i 
aprofundir en els objectius del nostre projecte educatiu.


