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Benvolgudes famílies,

Us presentem les activitats extraescolars del curs 2021/22 dirigides a
totes les families de l'AFA de l’Escola Barcelona. 

Recordeu que per gaudir de les activitats, cal fer la corresponent
inscripció abans de la data límit de sol·licitud marcada. Teniu en
compte que no s’acceptarà cap inscripció de famílies amb rebuts
pendents de cobrament i que no hagin fet cap tràmit per regularitzar
els pagaments pendents. A la sol.licitut podeu fer petició de 2 opcions
per dia, en ordre de preferència (1= activitat preferent, 2= activitat
alternativa). D’aquesta manera, quan l’activitat preferent no pot ser
assignada per manca de places, s'assigna automàticament l’activitat
alternativa demanada.
En aquelles activitats que hi hagi problemes per excés de demanda, es
resoldrà l'accés per sorteig públic associat al nº de sol·licitud assignada
automàticament al fer la inscripció.

Un cop formats tots els grups rebreu un correu amb la confirmació de
les activitats extraescolars que us han assignat, en funció de la vostra
petició i de la disponibilitat de places. Penseu que aquelles activitats
que no assoleixin el mínim d’alumnes requerits no es podran dur a
terme.

La inscripció a les activitats implica, en tots els casos, l’acceptació per
part de les famílies de la normativa de les Activitats Extraescolars. Us
adrecem a consultar-la a la web de l’AFA, on trobareu tota la
informació sobre la inscripció, els trámits de baixa i canvis d'activitat
durant el curs, els preus i les formes de pagament i les normes de bon
funcionament de l’activitat.
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Que els nostres fills/es aprenguin a
gaudir de la música d'una forma
divertida i amena tot sense descuidar el
correcte aprenentatge del llenguatge
musical i els instruments.
Amb un tracte personalitzat i un
seguiment constant amb informes
trimestrals d'evolució. Aprendrem a
gaudir i expressar-nos mitjançant la
música. 

ACTIVITATS PROPOSADES

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL  (de P3 a P5)

Classes d'iniciació musical per a nens de 3 a
5 anys, en la qual es treballa la música d’una
manera lúdica i motivadora.
Grups d’un màxim de 8 i un mínim de 5
alumnes per grup, d’una hora setmanal de
durada.

LLENGUATGE MUSICAL (de 1er a 6è)

Classes col·lectives d’un màxim de 10 i un
mínim de 4 alumnes per grup, d’una hora
setmanal de durada. Educació musical de
l'oïda, el ritme, la lectura musical, la
creativitat, la memòria, la teoria musical i 
 l'audició conjunta d'obres pel gust
d'escoltar i identificar les diverses tècniques
i instruments utilitzats. Aquest contingut
anirà augmentant de complexitat curs a
curs.

INSTRUMENT

Classes individuals o compartides de 30 o 60
minuts de durada en la pràctica
instrumental, piano, guitarra, violí, trompeta,
ukelele, acordió... adaptades per edats.

MÚSICA
Amb una metodologia basada en
l’experimentació i la participació:
«aprendre música fent música» basada
en l'acció: els nens i les nenes escolten,
canten, imiten, observen, reprodueixen, 
 improvisen, creen, dansen i plasmant
algunes activitats gràficament a les fitxes
per deixar constància escrita de
l’assimilació dels continguts.



ATELIER  (de P3 a P5)

Recerques plàstiques; Treball del color, textura i forma; 
Treballs d'arts decoratives; Pastes modelables; Collage i Disseny i

ús de diferents materials i  creacions diverses  

Taller d´art on els més petits aprendran a expressar-se i experimentar amb
tot tipus de materials i tècniques manuals i artesanals. Treballar la creativitat
i imaginació. Gaudir construint les nostres peces i creacions. Aprendre a
comunicar-nos i expressar-nos mitjançant l´art.  

ART

LABORTORI D'ARTS  (1er i 2on)

Taller d'expressió artística on el principal objectiu és l'experimentació i recerca
amb materials plàstics, sense models establerts per treballar la creativitat,
expressió emocional, imaginació i disseny. Ens expressarem lliurement amb
diferents materials i tècniques de dibuix i pintura que utilitzem amb un enfoc
lúdic. 

Observar, apreciar i prendre consciència de l ́entorn que ens envolta.
Desenvolupar habilitats i coneixements.

Conèixer i entendre l ́art.
Traduir plàsticament l ́expressió de la sensibilitat.

Adquirir hàbits d ́anàlisi visual, retenció, i creació i d ́ordre i neteja.



CÒMIC (de 3er a 6è)

Introducció a l ́art de la narrativa en dibuixos. L ́apropament als còmics de tots
els estils, als millors dibuixants i artistes, des del còmic clàssic fins a la darrera
generació
de dibuix japonès, passant pel còmic nord-americà i europeu. Així com
experimentar el còmic directament des de la pràctica, amb llapis i paper,
aprenent pas a pas les tècniques i recursos, descobrint personatges i històries,
i coneixent el món professionalment, dibuixant, guionista, i demés.

EL CÒMIC ÉS UN ART TANT PLÀSTIC COM LITERARI

El còmic és un dels recursos literaris que requereix més creativitat.
El fet de crear vinyetes permet a l ́infant, expandir-se mentalment, utilitzant la
seva imaginació, i posant a prova el seu enginy, trobant el límit a on només ell/a
el vulgui posar.
El còmic és una activitat tant cultural com ho puguin ser la lectura, escriptura o
pintura.
Parlant des del punt de vista plàstic, el còmic és una tècnica d ́expressió gràfic
plàstica, és a dir, que exercita el talent per dibuixar, i treballar la traça a l ́hora d
́utilitzar els diferents materials, estris, tipus de paper, llapis, tintes...
Ser capaç de crear un personatge propi, on reflexar els pensaments i poder-lo
situar en les situacions que vingui de gust és una experiència molt realitzant.
Produeix una sensació d ́autosatisfacció que dona als infants una nova il·lusió i
el fa agafar confiança en si mateix.



Perdre la por a l'aigua, aprenent les tècniques de la natació i divertint-nos.

Iniciació a l´esport per als mes petits
mitjançant el joc esportiu i
psicomotriu.  
Activitat on els més petits,
mitjançant els jocs esportius,
aprendran a practicar diferents
habilitats físiques, tot treballant des
del coneixement del cos i les seves
pròpies limitacions.  

INICIACIÓ A DIFERENTS ESPORTS 
CIRCUITS I JOCS ALTERNATIUS  
TÈCNIQUES I HABILITATS  
JOCS AMB PILOTES, FRiSBIS,
INDIAQUES,  
RAQUETES, PARACAIGUDES, ETC.. 

PRE ESPORT (P4 i P5)

Treballant la psicomotricitat

JOCS ESPORTIUS I PSICOMOTRIUS  
LATERALITAT, COORDINACIÓ,
EQUILIBRI  
JOCS DE MOVIMENT INDIVIDUAL I
COL·LECTIU  

PISCINA (de P3 a 2on)

Objectiu: Aprenem a nedar!

Els monitors ens acompanyaran a la
piscina a la sortida de l'escola. Ens
prepararem per l'activitat i un cop
finalitzada esperarem les famílies. 

FEM ESPORT



Un espai de relació, reflexió, contacte, i
relaxació, un espai de coneixement i
creixement individual a nivell físic, afectiu i
emocional, un  espai per compartir.  
Una classe de ioga és una pràctica plena de
sorpreses constants, música, moviment,
alegria i diversió.  
D´ una manera creativa i original permet a l
´infant aprendre de la seva pròpia
experiència, lligar els fils afectius, de
seguretat i confiança en si  
mateix i l´entorn.  
Fer exercici físic, reduir els sentiments de
impotència i agressivitat molt comuns en
els infants; aprendre a conèixer les
emocions pròpies i relacionar-les amb l
´entorn, en un àmbit de respecte i contacte
físic-afectiu.  
Millorar la postura corporal, aprendre a
respirar correctament i saber com relaxar-se
i divertir-se. 
El taller s´enfoca en els infants compartint
exercicis, sentint i descobrint senzilles
postures, es treballarà la unió i l´equilibri,
gaudint junts en un ambient de pau, amor i
tranquil·litat. 

Com és una classe de Ioga?

Practiquem un ioga dinàmic, en moviment, es practica a través del joc.  
Animem als nens a experimentar i descobrir el seu cos i la seva ment d'una manera
divertida. Les classes es basen en el joc i la creativitat.  Els nens aprenen per imitació i
tenen una capacitat d'integrar experiències i  
informació encara que estiguin en moviment. Però sobretot, els nens aprenen jugant. El
ioga per nens utilitza imatges i jocs per crear les postures. Un nen es convertirà en arbre
posant-se sobre una cama i  aixecant els braços, branques cap al cel, i sense adonar-
se'n, estarà treballant l'equilibri, la verticalitat, la concentració... O es transformarà en un
gat, posant-se de quatre potes i movent tota l'esquena mentre miola, i estarà treballant
la flexibilitat i l'enfortiment de l'esquena, al mateix temps que la coordinació de
moviment i respiració.  
Utilitzant la imaginació per crear les postures de ioga en moviment i amb estiraments
bàsics, fomentem l'elasticitat, la flexibilitat, i la coordinació, de la mateixa manera que la
respiració i les visualitzacions ajuden a concentrar-se, relaxar-se, i deixar anar l'energia
d'una manera divertida.  

Practicant ioga, aprendran tècniques
que els ajudaran a tenir uns cossos
més sans, flexibles, forts i relaxats.  
Les classes són divertides, estimulen
la imaginació, incorporen moviment
i respiració, al mateix temps que
relaxen. 

IOGA 
de P3 a P5)



BÀSQUET (de 1er a 6è)

Practicar aquesta modalitat esportiva des dels valors de treball d’equip i
l'esportivitat .

FUTBOL (de 1er a 6è)
Practiquem el futbol sala

PREPARACIÓ FÍSICA
JOCS ESPORTIUS
TÀCTICA I ESTRATÈGIES
REGLAMENT
REGAT, VOLEA, TISORES
PASSES I RECEPCIONS

Practiquem el bàsquet

PREPARACIÓ FÍSICA
JOCS ESPORTIUS
BOT, PASSADES I RECEPCIÓ
DEFENSA I ATAC
MANTENIR LA PILOTA
TIR A CANASTA
JUGADES
PARTITS AMISTOSOS AMB D´ALTRES EQUIPS

Practicar aquesta modalitat esportiva des dels valors de treball d’equip i
l'esportivitat .



CAPOEIRA

Entre l ́esport i la dansa, practiquem, coneixem la filosofia i la tècnica d’aquesta
tradició brasilera.
La CAPOEIRA és una expressió cultural que engloba diverses facetes. La més
coneguda és la faceta d'art marcial, encara que la resta són igual d'importants:
la faceta musical i
d'expressió corporal, la faceta oral/lingüística i la faceta tradicional.
Va ser desenvolupada en Brasil per descendents d'esclaus africans.
Es coneix per moviments ràpids i expressius, que utilitzen braços i cames per
executar maniobres de gran agilitat en forma de puntades, girs i demolicions.
La capoeira en situacions reals incorpora moviments baixos i desequilibrant,
mentre que en l'àmbit esportiu s'utilitzen més els moviments alts i les
demostracions d'habilitat.
Una característica que distingeix la capoeira de les altres arts marcials és la seva
música. Els practicants d'aquest art marcial no solament aprenen a jugar i
lluitar, sinó també a cantar i tocar els instruments típics.
Un capoeirista avançat que ignora la música és considerat incomplet.

ARTS MARCIALS(1er i 2n) 
JUDO (de 3r a 6è)

Es tracta d ́esports de contacte amb una essència profunda de respecte cap als
altres.
En els infants es treballa molt la coordinació i la psicomotricitat en totes les
seves possibilitats.
Les arts marcials aprofiten la força de l’altre combatent per projectar-lo amb
una tècnica adequada.
Ens centrarem en una de les següents arts marcials: JUDO / KARATE /
TAEKWONDO o be fer una roda de tots ells de manera que els coneguem des
de la seva filosofia i disciplina, afegint algunes sessions de CAPOEIRA com a art
marcial entre dansa i ritme.

BENEFICIS 

Son esports que aporten molts valors als infants que ho practiquen, entre els
quals cal destacar el respecte, l’amistat i la cooperació.



Gaudir dels beneficis de la practica esportiva que ofereix el patinatge.
Patinar endavant i enrere amb una posició del cos correcte.
Realitzar les figures de cadireta, canó, equilibri i àngel adaptant el cos.
Executar, com a mínim, un salt i una pirueta a final de curs.
Expressar emocions i sentiments a través del cos i del
moviment de forma individual i grupal.
Interioritzar mesures de seguretat com la caiguda,
l’aixecament i la frenada per la prevenció de danys i lesions.
Cooperar amb els i les companyes per aconseguir reptes grupals: La
coreografia.
Manifestar actituds responsables cap a un mateix i cap a els companys,
companyes respectant les diferencies de nivell.
Prendre consciencia de l’esforç i la paciència que requereix el patinatge.

PATINATGE (de 1er a 6è)

NOU FORMAT
Aquest curs a més de patinatge artístic, inclourem alguns jocs i
exercicis de patinatge esportiu, i alguna sessió d ́esports sobre altres
elements amb rodes com ara Skate o Scootter.

DOMINI DELS PATINS
EQUILIBRI I LLISCAMENTS
ARRENCADA I FRENADA
CIRCUITS I VELOCITAT PATINATGE URBÀ
JOCS ESPORTIUS
LATERALS I ESQUENA
JOCS I COREOGRAFÍES DE PATINATGE
ARTÍSTIC.



A BALLAR!!

BALLEM (P4 i P5)

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques i balls. Iniciar-se
en els principals passos de ball, ritmes i evolucions. Aprendre a expressar-se
mitjançant la dansa. Crear nous espais d´imaginació. Aconseguir una bona
coordinació corporal i sincronització amb el grup.  

JOCS D ́ EXPRESSIÓ I SENSORIALS
PASSOS BÀSICS

MOVIMENT I ESPAI
EVOLUCIONS

COORDINACIÓ I RITME
COREOGRAFIES MODERNES

INICIACIÓ A DIFERENTS TIPUS DE DANSA
DANSA CREATIVA I JOC DANSAT



Té com a principal objectiu apropar la dansa i l ́esport als infants d’una manera
divertida gràcies a elements com l’acrobàcia, l’escenificació. etc.
Alhora que disciplinada ja que implica una constància i responsabilitat del
participant per tal de superar-se cada dia més.
Dins d’aquesta disciplina trobem diferents especialitats que ajuden a
potenciar les qualitats de cada infant. Es poden incloure elements de ZUMBA,
AERÒBIC i STEEP.

FIT KIDS (de 1er a 6è)

FITNESS PER NENS I NENES 
Disciplina esportiva amb suport musical que combina dansa amb
exercicis gimnàstics i esportius. Salts, girs, equilibris, acrobàcies... 

PREPARACIÓ FÍSICA
RITME, ESPAI I DANSA

ACROBÀCIES I EQUILIBRIS
EXERCICIS AMB IMPLEMENTS 



Conèixer el propi cos i les seves possibilitats expressives, relacionar-se i comunicar-se,
viure diferents tipus de personatge , fomentar l’expressió verbal i memorització,
fomentar l’enginy, la inventiva i la imaginació.

JOCS D’EXPRESSIÓ CORPORAL I SENSORIALS
CONTES I REPRESENTACIONS
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI

PETITS ACTORS I ACTRIUS (P4 i P5)

TALLER DE TEATRE (de 1er a 6è)
Aprendre a expressar-nos, a fer equip, a treballar en valors, conèixer-nos i expressar
emocions i sentiments... tot divertint-nos mitjançant el teatre. 

JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS  
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI  
MOVIMENT ESCÈNIC  
JOC DRAMÀTIC  
JOCS DE MEMORITZACIÓ I DICCIÓ  
CREACIÓ DE PERSONATGES I HISTÒRIES  
OMBRES XINESSES
REPRESSENTACIÓ DE PETITES PECES TEATRALS     

EXPRESSIÓ CORPORAL I GESTUAL
TITELLES i OMBRES XINESSES
JOCS PSICOMOTRIUS D ́EXPRESSIÓ DE
SENTIMENTS

TEATRE DE TITELLES
CREACIÓ DE VESTUARIS, MAQUILLATGE
CARACTERITZACIÓ  
MUNTATGE ESCÈNIC, LLUM, SO, DECORATS  
TEATRE MUSICAL 
VEU I CANCÓ  
COREOGRAFIA  

TEATRE 



Habitualment al circ es necessita d ́ajuda per a realitzar molts dels exercicis,
permetent la cooperació entre companys i facilitant l ́incorporació d ́un gran nombre
de valors.
És tal la motivació que desperta aquesta activitat entre els infants, que sempre
desitgen aprendre més, provocant la pròpia superació i ́afavorint la seva autoestima
pel fet d ́ aconseguir nous reptes que semblaven impossibles. Ajudar als companys en
certs exercicis també fa que es sentin valorats dintre el grup.
El circ exercita les activitats motrius bàsiques, a través del joc, flexibilitat, resistència,
velocitat, força, potència, equilibri...
Millora la consciència corporal, es realitzen moltes postures que habitualment no fem i
això ajuda a controlar el nostre cos.
Apropar als infants al mon del circ mitjançant els seus elements i coneixements de les
diferents tècniques. Conèixer les diferents professions del circ
Mitjançant diferents disciplines treballar habilitats motrius utilitzant el cos com
instruments d ́ expressió i comunicació (flexibilitat, equilibri, coordinació, ritme,
lateralitat, domini de l ́espai)
Donar l ́oportunitat als infants de provar qualsevol element de circ a l ́hora que
aprenen els coneixements bàsics per cada habilitat familiaritzant-se amb ells per què
després puguin utilitzar-los per compte pròpia.
Desenvolupar un treball integral de grup per la creació d ́ un muntatge circense
Aparell i elements de circ: Malabars, monocicles i altres elements d ́equilibri, diàbolos,
carioques, xanques, maces, cercles, plats, etc.

LA TROUPE
Acrobàcies i Circ

Imaginació, creativitat, cooperació i superació 

(de 1er a 6è)



Endinsa ́t en el Mon de la Màgia!!! Impartit per monitors-mags professionals.
Un taller on podràs aprendre els millors trucs de màgia, expressió i interpretació a
l ́hora que desenvolupes el teu sentit de l ́observació, imaginació, fantasia, habilitats,
enginy...

Per als infants, cada joc de màgia és un descobriment que els permet desenvolupar-
se treballant la seva creativitat i la seva destresa manual i física.

Moltes vegades l’engany es troba en una distracció o un component més artístic que
tècnic, l’alumne resoldrà aquestes situacions aprenent com comunicar-se amb el
públic.
Dominar tècniques i recursos màgics faran que l’alumne estigui preparat per a
afrontar millor problemes i relacions interpersonals.
Els jocs de màgia es basen en un secret que l’infant guardarà, aquest fet proporciona
una gran empatia i relació establint una gran connexió que permetrà treballar com un
gran equip màgic.
En les sessions elles i ells són els protagonistes, fent uns jocs de màgia en què cadascú
va forjant el seu propi estil, amb creativitat, passió i perseverança.
L’objectiu és que els alumnes aprenguin els coneixements bàsics de la màgia, per tal
que puguin realitzar els seus jocs de mans amb creativitat davant d’un públic.
Amb l’ajuda d’un mag professional, els petits mags aniran aprenent diferents
disciplines, com són:

ESCOLA DE MÀGIA (de 3er a 6è)

MÀGIA DE PROXIMITAT, CARTOMÀGIA, NUMISMÀGIA, MÀGIA DE CLOSE-UP

A final de curs els alumnes hauran aprés
centenars de jocs de màgia, tindran la
destresa física per fer-los i seran capaços
de fer-los sense la necessitat de objectes
màgics, sinó amb tot allò que els rodeja; i
el més important, tindran l’habilitat de
parlar i mostrar-los en públic.



TÈCNIQUES DE PERCUSSIÓ
TREBALL DEL RITME
JOCS RITMIC CORPORALS
PERCUSSIONS CORPORALS I DE L ́ENTORN
CONSTRUCCIÓ D ́INSTRUMENTS
IMPROVISSACIÓ
ELS DIFERENTS INSTRUMENTS ÈTNICS

PERCUSSIÓ (de 1er a 6è)

Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant el ritme i la percussió.
Aprendre i experimentar amb diferents instruments i ritmes.
Practicar i conèixer diferents tipus i les seves cultures com ara TABALS
CATALANS / BATUKADA BRASILERA / PERCUSSIONS AFRICANES.

ESCACS (de 1er a 6è)

MOVIMENT DE PECES
REGLES I REGLAMENT
PECES I MOVIMENT
PLANTEJAMENT DE JUGADES
L’ENROC
ESCAC I MAT

Treballar la concentració, sentit estratègic, intel·ligència i enginy
mitjançant el joc dels escacs.



EDISON Programa a aquest petit robot perquè esquivi objectes, segueixi una
línia, un feix de llum o respongui a diferents sons.
LEGO WEDO Construeix màquines i animals i programa els seus
comportaments amb dos sensors i un motor.
SCRATCH Crea els teus propis videojocs i històries animades amb aquest
senzill llenguatge de programació de programari lliure i ideal per als nens, per
ser gràfic i
intuïtiu.
SPLODER Crea els teus propis videojocs en aquest senzill entorn web, sense
necessitat de tenir coneixements de disseny ni de programació.
SCRATCH - KODU - LEGO WEDO Crea els teus propis videojocs i històries
animades amb aquests senzills llenguatges de programació.
PROGRAMA UN DRON AMB TYNKER Amb Tynker aconseguiràs que el dron
Parrot faci enlairament, faci piruetes i aterri.
MICROBIT Descobreix aquest petit micro-ordenador programable amb
múltiples opcions.
DÍSSENY I IMPRESSIÓ 3D Modela els teus dissenys i figures per a imprimir-les
amb una impressora en 3D.
COSPACES Crea, explora i comparteix mons en tres dimensions i visualitza'ls
des de qualsevol dispositius.
EDISON Programa a aquest petit robot perquè esquivi objectes, segueixi un
línia, un feix de llum o respongui a diferents sons.

ROBÒTICA (de 3è a 6è)

DESCOBREIX LES DIVERSES EINES TECNOLÒGIQUES

Tallers VR Realitat Virtual Immersiva
Tallers de pràctiques de vol amb Drons d ́aula
Tallers Impressió 3D

TALLERS ESPECIALS



Des de la millor manera d'aprendre, gaudint alhora. Per als més petits la
classe es basa en exercicis de repetició, jocs, cançons i activitats físiques. Per
als més grans, tot i que usant una base de gramàtica més tradicional,
reforcem l'aprenentatge amb activitats comunicatives o "jocs de rol".
En totes les classes intentem que hi hagi un equilibri entre les diferents
maneres d'aprendre de cada nen, bé sigui visual, auditiva o cinètica, perquè
tothom pugui desenvolupar el seu propi potencial. El nostre mètode
d'ensenyament es basa en la participació activa de l'alumne. Les classes són
sempre divertides i fructíferes. Els nostres professors fan servir tota mena de
recursos i materials perquè l'alumne adquireixi un domini de l'idioma en la
seva globalitat.

ANGLÈS (de P4 a 6è)

Aprenent l'idioma

Enjoy learning…



Espai d'acollida matinal per ajudar les families en la conciliació personal i
professional i on els nens podran gaudir d'un temps d'oci i sociacibilització
abans d'iniciar la seva jornada escolar.

ACOLLIDES

MATINAL (7:30 - 9:00)

(de P3 a 6è)

Una experiència on els infants es divertiran amb els jocs, les ciències, les arts i
les activitats esportives i gaudiran de seu temps lliure! Amb tallers i
experimentacions temàtiques que faran funcionar el seu pensament
constructiu, analític i creatiu i permetrà l’educació emocional, social i de
relació dins d’un mateix grup. Activitats dirigides pensades per passar-s’ho bé
i elaborades dins d’un programa que anirà canviant setmanalment, per tal
que aquest no sigui un simple espai d´acollida, sinó un espai creatiu, actiu i
de socialització per els nostre nens i nenes. 

ESPAI TARDES (16:00 - 17:00)



Graella d'activitats

Totes les activitats tenen una durada d'una hora i quinze minuts a excepció de
les activitats d'anglès, música i piscina que són d'una hora. Les activitats
començaran respectant els horaris esglaonats de sortida establerts per l'escola i  
s'organitzaran d'acord els seus grups estables.



Graella d'activitats
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Serveis d'Acollida
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A F A  E S C O L A  B A R C E L O N A
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