
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A 

L’ALUMNAT DE L’ESCOLA CAMINS 

CURS 2019-2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA us presentem les activitats 

extraescolars que es duen a terme el present curs escolar 2019-2020 per a 

tot l’alumnat de l’escola, des de P3 fins a 5è: Bon Dia, Anglès, Art i 

expressió, Circ, Francès, Guitarra, Ioga, Robòtica, Sensibilització musical, 

Teatre i, a més, de manera més esporàdica Ballem i Veus que bé. 

Per inscriure un infant a qualsevol activitat extraescolar cal que la família 

sigui sòcia de l’AFA.  

A continuació trobareu les condicions generals de les activitats 

organitzades i gestionades directament per l’AFA. El formulari d’inscripció 

estarà disponible al setembre, ja us enviarem l’enllaç. 

Pel que fa a les activitats gestionades externament, les condicions les posa 

cada empresa o entitat. Per a les inscripcions, contacteu directament amb 

ells. 

Per a qualsevol dubte o consulta, si us plau, poseu-vos en contacte 

directament amb la Comissió d’Extraescolars de l’AFA mitjançant el correu 

electrònic extraescolars@afa.escolacamins.com. 
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CONDICIONS GENERALS DE LES ACTIVITATS  

ORGANITZADES I GESTIONADES PER L’AFA 

 

Requisit: Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a qualsevol de les activitats 

extraescolars. 

Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i acabarà l’última 

setmana de maig. 

No es recuperaran les sessions que coincideixin amb dies festius inclosos al calendari 

escolar. En canvi, si per motiu de causa major, el monitor no pot realitzar la sessió, 

des de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA ens posarem en contacte amb les famílies 

i el centre per informar-ne i es pactarà una data per recuperar la sessió. 

Nombre d’alumnes: El nombre mínim d’alumnes per cursar l’activitat serà de 7 en 

totes les activitats, excepte Teatre, en què el mínim d’alumnes serà de 9. Si durant el 

curs algun grup es queda per sota d’aquest mínim, la Comissió d’Extraescolars de 

l’AFA es reserva el dret de tancar el grup un cop finalitzat el trimestre en curs. 

Pagament: El cobrament serà trimestral i es farà efectiu per avançat entre l’1 i el 5 del 

primer mes del trimestre.  

Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte. Cal enviar per email a l’AFA el 

carnet de família nombrosa. 

Altes i baixes: S’han de notificar per correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars de 

l’AFA (extraescolars@afa.escolacamins.com) i us farem arribar el formulari 

corresponent. Cal haver omplert aquest formulari i haver rebut la posterior 

confirmació per email de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA perquè l’alta o la baixa 

sigui vàlida. 

Les baixes s’han de comunicar com a mínim 15 dies abans que comenci el següent 

trimestre. Si algú es dona de baixa abans que acabi el trimestre en curs, no es 

retornarà l’import de les sessions restants. 

 

Atenció! Les activitats extraescolars no es poden provar! 
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Atenció! Només s’abonaran baixes justificades i prolongades de més d’una setmana. Si 

un dia puntual no es fa ús del servei, aquest dia no s’abonarà. 



 

 

 

  

ART I EXPRESSIÓ (1r a 4t) 

13.50h a 14.50h 



 

 



 

  



 

   Consultes i inscripcions: englishwayskids@gmail.com   



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat de relaxació i consciència. Combina tècniques de relaxació amb diferents 

exercicis, en els que es sincronitza la respiració amb diferents posicions corporals. 

- Millora la mobilitat articular 

- Proporciona equilibri físic i mental 

- Augmenta l’agilitat i l’elasticitat 

- Ajuda a gestionar les emocions 

- Ens fa sentir millor amb nosaltres mateixos i augmenta l’autoestima 

Monitora: Imma Hombrados 

Grup (mínim 7 alumnes): Dimarts de 12.20h a 13.20h  

Preu: 20 €/mes  

Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s. 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

   Consultes i inscripcions: lorena@innovateducacio.cat   



 

 

 


