
 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017 / 2018 - 

ESCOLA CAMINS 
 
Aquesta és la informació de les activitats extraescolars que s’oferiran a l’Escola Camins pel curs 2016-2017 
 

 

 

 

Inscripció Servei Bon Dia: 

Dies: de l’1 al 7 de setembre. 

Com? 

Formulari  https://goo.gl/forms/HQprHEqoBq9jWq0i2  

 

Inscripció Altres: 

Dies: de l’1 al 15 de setembre. 

Com? 

Formulari  https://goo.gl/forms/HQprHEqoBq9jWq0i2  

 

 

Cant Coral, Multiesports i Circ enviarem informació dels organitzadors properament. 

 

https://goo.gl/forms/HQprHEqoBq9jWq0i2
https://goo.gl/forms/HQprHEqoBq9jWq0i2


SERVEI BON DIA 
 

Descripció de l’ activitat:  
 
Acollida dels nens i nenes que han d’arribar a l’escola abans de les 08:50 h. 
 

Dirigit a: TOTS ELS CURSOS 

Dia: De dilluns a divendres 

Hora: De 07:50h a 08:50h 

Lloc: Escola Camins 

 
Esmorzar: Es pot portar esmorzar, però se segueix la mateixa línia de l’escola amb els               
esmorzars saludables: FRUITA, FRUITA SECA O ENTREPÀ PETIT. 
En aquest cas també s’accepta tetrabrik de llet i iogurts. (NO POSTRES LÀCTICS COM              
NATILLES, FLAMS, CACAOLATS...) 
 
Preu:  Hi ha diferents modalitats : 
- Fix. Tots els matins 5 dies. 
- Fix discontinu 3 dies (Podeu escollir els 3 dies que mes us convingui. S’ha de               

concretar dies) 
- Esporàdic. Dies puntuals. 
 

PREU/HORA SOCI NO 
SOCI 

Fix 3,00 €   4,70€ 
Fix discontinu 3h 3,30 € 4,90 € 
Eventual 3,60 € 5,20 € 
 
* El preu del Servei és orientatiu. Es confirmarà al setembre segons núm. d’inscripcions. 
* Els dies que escolliu, en el cas de fix discontinu, no es poden canviar sense prèvia                 
consulta i acceptació de l’AFA, per motius de ràtio. 
* En cas que hi hagi alguna modificació, us avisarem 

 

Normativa: 
L’activitat començarà el dia primer deia de classes i s’acabarà l’últim dia d’escola 
El preu es podrà veure modificat durant el curs amb previ avís: 

● En cas d’augment d’algun impost que afecti el servei. 
● En cas d’haver-hi una variació de més del 50% dels inscrits  

El pagament d’aquest servei es realitzarà mensualment 
En cas d’inscripció de més alumnes del previst, el preu es modificarà a la baixa 
Número d’alumnes:  

● El mínim d’alumnes per poder realitzar el servei és de 5 per grup. 

● El màxim d’alumnes per monitor és de 10. 



MÚSICA (GUITARRA) 
 

Descripció de l’activitat:  
 
Es treballarà el gust per a l’instrument, entenent que la guitarra pot esdevenir una eina per                

passar-s’ho bé i compartir moments amb companys, companyes o familiars. Ens introduirem al             

món de les melodies a partir de cançons modernes i divertides, tot treballant la oïda, la intuïció                 

musical i el ritme. Coneixerem múltiples artistes del món de la música i ens ho passarem bé                 

descobrint aquest instrument de sis cordes. 

  
Dirigit a: 2n i 3r de Primària 

Dia: Dilluns o dimecres (UN DIA) 
Hora: de 16:20h a 17:20h 

Lloc: Escola Camins 

Professor: Arnau Torrent 
Preu socis:   63 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                       42€ trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 

Preu no socis: 85 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                            55 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
 
Normativa: 
 
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà a finals de            
maig. 
 
Preus:  

- El preu es podrà veure modificat durant el curs amb previ avís, en cas d’augment               
d’algun impost que afecti el servei o per no arribar a la ràtio mínima. 

- El pagament d’aquest servei es realitzarà trimestralment 
 

Número d’alumnes:  
- El mínim d’alumnes per poder realitzar el servei és de 6 per grup. 
- El màxim d’alumnes és de 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA (SENSIBILITZACIÓ) 
 

Descripció de l’activitat:  
En els cursos de P3-P4 es treballarà el ritme, el cant i l’expressió artística a partir de jocs i cançons.                    

Ens centrarem en explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la música, ja sigui               

des de la veu, el cos, els sons o els instruments. Potenciant la creativitat i la música com a eina per                     

a divertir-nos tot cantant, ballant i jugant. 
En edats més avançades continuarem treballant la música a partir dels jocs i les cançons, però                

introduint la pràctica d’instruments com la percussió, els boomwhackers o el xilòfon. Continuarem             

explorant el ritme, el cant, l’harmonia i l’expressió artística tot cantant, ballant i jugant. Es               

potenciarà la creativitat, la sensibilitat musical i les múltiples formes d’expressió artística que té la               

música. 

 

Dirigit a: P3, P4, P5 i 1r Primària 

Dia: Dilluns (PETITS: P3-P4) 
Dia: Dimecres (MITJANS: P5-1er) 
Hora: de 16:20h a 17:20h 

Lloc: Escola Camins 

Professor: Berta Ayats 

Preu socis:   54 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                        36€ trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 

Preu no socis: 85 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                            55 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
 
Normativa: 
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà a finals de            
maig. 
Preus:  

- El preu es podrà veure modificat durant el curs amb previ avís, en cas d’augment               
d’algun impost que afecti el servei o per no arribar a la ràtio mínima. 

- El pagament d’aquest servei es realitzarà trimestralment 
 

Número d’alumnes:  
- El mínim d’alumnes per poder realitzar el servei és de 6 per grup. 
- El màxim d’alumnes és de 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MOVIMENT CREATIU 
 

Descripció de l’ activitat:  
 
És una activitat molt complerta, ideal per als nens i nenes d’educació infantil, que combina               
el plaer de moure’s, de crear, d’expressar-se, de comunicar-se i de pensar. Es treballa la               
consciència del valor del cos en la seva totalitat (potencialitats perceptives, cognitives ,             
socials i emocionals) a través de l’expressió espontània. Es tracta de crear un marc idoni               
on l’alumne es pugui moure amb equilibri, estabilitat i llibertat, per tal que es desvetlli el                
seu coneixement natural del moviment. 
 

Dirigit a: P4-P5-1r-2on-3er 
Dia: Dimarts 

Grup P4-P5: 17h a 18h 

Grup 1r-2on-3r : 18h a 19h 

Lloc: La Factoria.  
* Cal que porteu els nen i nenes a la Factoria, que es troba al carrer Baldiri Reixach, 403,                   
(darrera del Tanatori del Pla de l’Estany),  a uns 5 min. a peu de l’escola. 
Professora: Mercè Sardà 

 
Preu socis: 60 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                      40€ trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
Preu no socis: 81€ trimestre 1r i 2n trimestre. 
                            54 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHEMINS DU FRANÇAIS 
 

Descripció de l’ activitat:  
 
Activitat on es treballa el vocabulari i les estructures gramaticals bàsiques per començar a              
comprendre i fer-se entendre en francès a través de jocs orals, cançons gestuals i reals,               
danses, contes i manualitats. Es parla en francès durant tota la classe i s’estimularà el               
llenguatge oral dels alumnes contínuament. Serà un objectiu important que les classes            
siguin vivencials on tots podem participar i gaudir del moment i de l’idioma amb l’objectiu               
primer de passar-s’ho bé i de crear una relació agradable amb la llengua francesa. 
 

Dirigit a: 1r-2on-3er 
Dia: Dimarts: grup 1r-2on-3er 

Hora: de 12:30h a 13:30h 

Lloc: Escola Camins 

Professora: Andrea Hua Casadevall 
Preu socis:   60 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                        40 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 

Preu no socis: 81€ trimestre 1r i 2n trimestre. 
                            54 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
 
** Aquesta activitat començarà al segon trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEM TEATRE 
 

Descripció de l’ activitat:  
El principal objectiu és crear un espai de llibertat on desapareixin els judicis, les              
valoracions tan positives com negatives. Mentre hi hagi voluntat de fer i respecte envers              
els companys tot el que s’aporta és bo, molt bo. Això permet que els alumnes prenguin                
confiança en ells mateixos, amb els companys i que facin propostes obertament i sense              
pors. 

A través del joc i diferents exercicis acompanyem els infants en el seu procés creatiu que                
per naturalesa tots tenim. 

● Explorem el nostre cos a través dels elements de la naturalesa, la dansa, el ioga... 
● Entrenem la veu a través de contes, improvisacions, exercicis d’expressió vocal... 
● Connectem amb les emocions a través de la música, la identificació i la             

sensibilitat... 

Finalment tot això ho posem en acció per tal de crear petites peces teatrals en les quals                 
es participa tant d’actor com d’espectador. 

 
Dirigit a: P3-P4-P5-1r-2on-3er 
Dia: Divendres PETITS (P3-P4-P5) i GRANS (1r-2on-3er) 
Hora: de 16:20h a 17:20h 

Lloc: Escola Camins 

Professora: Rut Castell o Júlia Canals (Selvàtica Teatre) 
Preu socis:   60 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                        40 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 

Preu no socis: 81€ trimestre 1r i 2n trimestre. 
                            54 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
Moviment Creatiu, Fem Teatre i Chemins du Français 
 
Normativa: 
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà a finals de            
maig. 
Preus:  

- El preu es podrà veure modificat durant el curs amb previ avís, en cas d’augment               
d’algun impost que afecti el servei o per no arribar a la ràtio mínima. 

- El pagament d’aquest servei es realitzarà trimestralment 
 

Número d’alumnes:  
- El mínim d’alumnes per poder realitzar el servei és de 8 per grup. 
- El màxim d’alumnes és de 10. 

 

 



ENGLISH WAYS 
 

 

Descripció de l’ activitat:  
Proposta creativa i engrescadora on els infants aprendran i utilitzaran l'anglès a partir de              
la seva pròpia motivació, a través de la immersió lingüística, i emprant vies d'expressió i               
materials diversos. 
El fil conductor de la sessió serà una cançó infantil al voltant de la qual hi haurà diverses                  
activitats, com ara manualitats, ball, teatre, moviment corporal, jocs cooperatius i           
contacontes interactiu.  

 

Dirigit a: P5-1r-2on-3er 
Dia: Dimecres: grup 2on-3er 

Hora: de 12:30h a 13:30h 
Dia: Dimecres: grup P5-1er 

Hora: de 13:40h a 14:40h 

Lloc: Escola Camins 

Professores:Tina Rodrigo / Mariona Canal 
Preu socis:   63 € trimestre 1r i 2n trimestre 

                        42 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 

Preu no socis: 85€ trimestre 1r i 2n trimestre. 
                            55 € trimestre 3r trimestre (abril-maig) 
 
Normativa: 
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà a finals maig. 
Preus:  

- El preu es podrà veure modificat durant el curs amb previ avís, en cas d’augment               
d’algun impost que afecti el servei o per no arribar a la ràtio mínima. 

- El pagament d’aquest servei es realitzarà trimestralment 
Número d’alumnes:  

- El mínim d’alumnes per poder realitzar el servei és de 12 per grup. 
- El màxim d’alumnes és de 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MULTIESPORT 
 

Descripció de l’ activitat:  
Activitat per apropar i donar a conèixer diferents esports amb l’objectiu d’enriquir            
motriument els participants. 
 

Dirigit a: P3-P4-P5-1r-2on. 
Grup 1 

Dia: Dimarts 1r-2on 

Hora: de 16:20h a 17:35h (A les 16:20 h els monitors del Consell Esportiu recolliran els                
nens/es a l’Escola i els portaran fins al pavelló) 
Lloc: Pavelló Farga. La recollida dels nens s’ha de fer al pavelló 

Preu: 19,38 €/mes, 8 mensualitats. (octubre-maig) 
 
Grup 2 

Dia: Dimarts P3, P4 i P5 

Hora: de 16:20h a 17:20h 

Lloc: Escola Camins 

Preu: 17,50 €/mes, 8 mensualitats. (octubre-maig) 
 

VINE AL CIRC!! 
 

Descripció de l’activitat:  
Les classe de circ, permeten crear una relació i de creixement personal entre els/les              
participants, amb la finalitat de compartir un espai des d’on desenvolupar-se i adquirir             
valors personals i socials; potenciant aspectes com la participació, la solidaritat, l’esforç i             
el suport mutu entre d’altres. Aportant un granet de sorra a la formació de la persona i ala                  
convivència en societat.  
Els nens i nenes faran un tastet de les tècniques més atractives del circ a través de                 
l’expressió i el treball corporal. S’introdueixen a nivell inicial els malabars (mocadors,            
pilotes, anelles, diàbolo, plat xinès i carioques), els equilibris sobre (xanques, rola-bola,            
bola d’equilibri i slike-line), acrobàcies i equilibris acrobàtics amb parelles o grups, els             
aeris amb les teles i el trapezi i també es fa un xic d’expressió corporal a partir de la dansa                    
i el teatre.  
 

Dirigit a: P4-P5-1er-2on-3er 
 
Dia: Dilluns: grup 1er-2on-3er 
Hora: De 12:30h a 13:30h del migdia 
Dia: Dilluns: grup P4-P5 

Hora: De 13:40h a 14:40h del migdia 
Lloc: Escola camins 

Preu: 18,00 €/mes, 8 mensualitats. (octubre-maig) Aquest preu inclou matrícula i el            
material. Aquest import es cobrarà per domiciliació bancària. 
 



CANT CORAL 
 

Descripció de l’activitat:  
A través de les cançons i la pràctica del cant coral es treballarà la descoberta del cos com                  
a instrument musical, la tècnica vocal en grup a través del joc i el repertori musical de                 
diferents cultures i estils. 
 

Dirigit a: P3-P4-P5 

Dia: Dijous 

Hora: De 13:30h a 14:30h del migdia 

Lloc: Escola camins 

Preu: 18,00 €/mes, 8 mensualitats. (octubre-maig) Aquest preu inclou matrícula i el            
material. Aquest import es cobrarà per domiciliació bancària. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si teniu algun dubte o problema per fer la preinscripció en qualsevol d’aquests             
extraescolars, mitjançant el formulari on-line, poseu-vos en contacte amb l’AFA i us            
ho gestionarem. 
 

  

Comissió d’Extraescolars de l’AFA ESCOLA CAMINS 

www.afaescolacamins.wordpress.com  
afaescolacamins@gmail.com 

 

http://www.afaescolacamins.wordpress.com/

