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Activitats Extraescolars 2022-2023
1. Introducció
Ja tenim aquí el recull d'activitats extraescolars per al curs vinent 2022 – 2023 a l'escola Sagrada
Família, així com tota a l'informació pràctica que necessitareu. Us aconsellem llegir-ho íntegrament.
Des de l'escola i l'AFA, considerem important poder comptar amb una oferta d'activitats que sigui
variada, de qualitat i accessible per a tothom, i que han de ser coherents amb el projecte educatiu
de l'escola. De manera que cada família puguem valorar i escollir quines activitats considerem més
adients pels nostres infants durant el temps de lleure.
Les activitats extraescolars ens ofereixen bons contextos d'aprenentatge i l'oportunitat de conèixer
nous amics i amigues, de descobrir talents, habilitats i passions amagades, d'aprendre a relacionarnos en diferents contextos, de conviure i adquirir autonomia i esperit crític. I amb aquest objectiu,
aquest any hem fet un gran esforç per revisar les activitats i incorporar-ne de noves per continuar
ampliant el ventall d'inquietuds i interessos dels infants.
A continuació us presentem les principals novetats pel curs vinent:
•

Ampliem l'oferta d'activitats extraescolars amb la introducció de noves activitats com; circ per als
infants de tots els cursos (de P3 a 6è), jocs teatrals dirigits als infants de P3 i cinema pels infants
a partir de 3r.

•

Considerem que és l'hora d'incorporar una nova escola de Teatre, que ens apropi a noves
maneres d'experimentar les arts escèniques com el Teatre i trobar sinergies amb altres activitats.

•

Hem fet una recerca d'escoles de robòtica per poder oferir una activitat extraescolar de robòtica
dinàmica, engrescadora i econòmicament més accessible per a tothom.

•

Incorporem, conjuntament amb la Comissió de Gegants, una activitat familiar per tots els infants
i famílies de l'escola de batucada i gegants per divertir-nos i alhora participar i engrescar les festes
de l'escola.

•

Hem intentat coordinar els horaris de l'oferta de les extraescolars de manera que no es
superposin activitats i donar més opcions a les famílies, però heu de tenir present que això no
sempre és fàcil i potser en alguns casos no ha estat possible. Creiem, però que la graella
proposada dóna moltes opcions a les famílies.

ATENCIÓ: la informació d'aquest fullet és exclusivament per les activitats extraescolars de l'octubre al
juny. La informació i proposta per les activitats del mes de setembre es comunicarà de manera separada,
i de seguida que disposem de la informació.
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2. Procés d’Inscripció
A continuació detallem quin és el procés que cal seguir per fer la inscripció dels infants en les
activitats extraescolars:
1. Els socis de l’AFA tenen torn preferent en les activitats de l’AFA
2. Per poder apuntar-se a les activitats cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’AFA
3. Tots els infants s’hauran de donar d’alta, tant si volen fer alguna activitat nova com si volen
continuar la que estaven fent fins ara.
4. Les inscripcions s’han de fer en el termini establert. Els formularis d’inscripció els podeu trobar a
la web, i podeu fer la inscripció:
▪

Omplint directament els formularis que trobareu a l’apartat de tràmits de la web

▪

Entregant el full d’inscripció a la finestreta de l’AFA

5. El nombre de places a les diferents activitats és limitat. Si les sol·licituds d’inscripció realitzades
en el termini establert superen en nombre les places disponibles, es tindrà en compte la
continuïtat de l’infant en l’activitat i la data de la sol·licitud. En cas d’igualtat de condicions, es
farà un sorteig. Els infants que es quedin sense plaça restaran en llista d’espera.

3. Dates d’Inscripció
▪

Les inscripcions per al curs vinent estaran obertes entre el 27 de juny i el 9 de setembre a la
web de l’AFA, a l’apartat de tràmits, i només excepcionalment per finestreta, quan l’escola estigui
oberta. Les inscripcions es faran per ordre estricte d’arribada. Es recomana fer les inscripcions via
web, atès que no podem garantir quina podrà ser l’atenció presencial.

▪

A partir del dia 9 de setembre no s’acceptaran modificacions ni inscripcions per iniciar l’activitat
durant el mes d’octubre. Recordeu que les places són limitades.

▪

El dia 19 de setembre tindrem les llistes definitives.

▪

Per a les activitats esportives de l’Esportiu Claror les dates són diferents, mireu més avall
l’apartat específic.
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4. Quotes i Pagament
1. Matrícula activitat extraescolar: En el primer rebut del curs es cobraran 13,50 € / activitat (22,50
€ en cas de no socis).
Els drets d’inscripció serveixen per millorar l’activitat amb materials i no es retornaran quan la
persona es doni de baixa de l’activitat. Només es retornaran en cas que una activitat no compti
amb un mínim d’infants per fer-la viable.
2. El pagament de les quotes es fa mensualment, d’octubre a juny, en el rebut de l’AFA.
El preu de la quota que es mostra en aquest document és un preu orientatiu, que pot variar en
funció de nombre d’infants inscrits a l’activitat. El preu definitiu s’aprova en la primera assemblea
del curs.
3. L’esportiu Claror gestiona els cobraments de les activitats que es realitzen en les seves
instal·lacions.
La piscina de 1r està subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona i la fan tots els infants en horari
lectiu.

5. Procés de Baixa de l’Activitat Extraescolar
A partir de l’octubre i fins al maig, les baixes s’hauran de comunicar mitjançant el formulari de la
web de l’AFA, o per escrit a la secretaria de l’AFA, abans del dia 20 de cada mes perquè siguin
efectives el mes següent. En cap cas es tornarà l’import de la inscripció.
Si algú es dona de baixa per raons injustificades i vol tornar a fer l'activitat, es tornarà a cobrar l'import
de la matrícula.

6. Normativa
Qualsevol petició, suggeriment o incidència, s’ha de vehicular a través de la secretaria de l’AFA
mitjançant el full d’incidències que trobareu al web de l’AFA, o a la mateixa secretaria. La resposta
pertinent es donarà en el termini de quinze dies. Els responsables de cada activitat no atendran
consultes personals que no segueixin aquesta via.
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Les altes durant el curs es podran acceptar sempre que no interfereixin en la qualitat establerta per la
Comissió ni en la de l’activitat.
La Comissió d’Extraescolars de l’AFA gestiona l’organització de les activitats, però el
desenvolupament de cada activitat va a càrrec de l’empresa o persona contractada per dur-la a terme.
En cas de produir-se problemes de disciplina s’informarà la família i es prendran les mesures
pertinents.
Els dies de la festa de Carnestoltes i de fi de curs no hi ha extraescolars.

7. Relació d’Activitats Extraescolars
L’organització de les diferents activitats extraescolars que ofereix l’AFA per a cada curs, la trobareu a
la GRAELLA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
Important:
1. Les noves activitats proposades pel curs vinent han de ser aprovades per l’assemblea de l’AFA i
el Consell Escolar.
2. I la graella d’activitats extraescolars és susceptible de ser modificada en funció del nombre
d’inscripcions i disponibilitat. Poden haver-hi petites modificacions respecte aquesta proposta
inicial.
Les activitats extraescolars es divideixen en:
1. Activitats que organitza l’AFA i es fan a l’escola.
2. Activitats que organitza l’AFA i es fan a l’Esportiu Claror. Es gestionen directament a l’Esportiu
Claror.
3. Les activitats extraescolars de l’Esportiu Claror tenen un calendari propi. Es gestionen
directament a l’Esportiu Claror i podeu consultar la seva web per a més informació.
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NOTA IMPORTANT: Si a conseqüència de l’adopció de mesures de caràcter general, les classes no
es poguessin fer de manera presencial, les activitats extraescolars organitzades per l’AFA i que es
fan a l’Escola, s’impartiran de manera no presencial, i per tant, les quotes es continuaran cobrant amb
normalitat, excepte que l’AFA decideixi el contrari. Les mesures que pugui establir l’AFA en funció de
l’abast de la situació, es comunicaran a les famílies mitjançant els canals habituals.
A continuació teniu la relació de les diferents activitats i un preu orientatiu.
ACTIVITATS QUE ORGANITZA L’AFA I ES FAN A L’ESCOLA
*Nota: les activitats de música (música i moviment, conjunt d’instrument i instruments) són susceptibles
de variacions horàries i modificacions en les activitats proposades.

Extraescolar
JOCS TEATRALS
(P3)

Descripció

Preu Orientatiu

Farem jocs teatral, de rol, joc simbòlic, explicarem 25,00 € / mes per una
sessió setmanal
històries, contes, crearem, ...
Un primer apropament al món del teatre, des de el No socis 37,50 €.
seu llenguatge i la seva mirada, ... és a dir,
imaginant, creant, i jugant MOLT!
El teatre és JOC!
Fem equip, creem, desenvolupem la consciència i el 25,00 € / mes per 1
control corporal, les habilitats socials i expressives, sessió setmanal
millorem la coordinació, la capacitat de No socis 37,50 €.
comunicació, la tolerància... i el clown que tots
portem dins!
I ens ho pasarem súper bé!

CIRC
(P3 a 6è)

DANSA I CULTURA
POPULAR
(P3, P4 i P5)

Aprendre a escoltar la música i seguir diferents 15,50 € / mes per 1
ritmes fent èmfasi en la lateralitat i l’orientació en sessió setmanal
l’espai a partir de coreografies apropiades a l’edat. No socis 23,50 €.
Es complementa la sessió amb jocs d’expressió
corporal adequats als objectius. A més es
destinaran algunes sessions a conèixer altres
àmbits de la cultura popular.
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MÚSICA I
MOVIMENT
(P4 i P5)

DANSA CREATIVA
(1r i 2n)

Consolidar el conjunt instrumental de la veu amb *Pendent
iniciació en el llenguatge musical. Es profunditza
conjuntament el desenvolupament de les
competències vocals, corporals i rítmiques, incidint
en l’expressivitat i creativitat. Es treballa
l’expressivitat artística mitjançant el moviment, el
ritme, la veu i el cos.
Aprendre la disciplina de la dansa partint del seu 15,50 € / mes per 1
imaginari i les seves inquietuds. On ballar no sigui sessió setmanal
només ballar, sinó una manera d’expressar-se. Les No socis 23,50 €.
dinàmiques proposades seran a partir del joc.
Pròpòsits:
expressió
corporal,
relaxació,
concentració, escolta de grup, coordinació i esforç.

CONJUNT
D’INSTRUMENTS
(1r a 2n)

Aprendre a llegir les notes musicals i a interpretar- *Pendent
les amb un instrument. S’incideix en l’expressivitat i
creativitat a través d’instruments de làmina i petita
percussió.

TEATRE
(P4 a 6è)

Amb el teatre els infants s’endinsen al complex món 25,00 € / mes per una
de les emocions i treballem amb elles, les explorem sessió setmanal
No soci37,50 €.
i experimentem.
Amb el teatre els infants es comuniquen,
s’expressen, s’alliberen, i aprenen a treballar en
equip. A escoltar i posar-se en la pell de l’altre... de
fet en moltes pells, en molts personatges (des de la
pell d’un rei dèspota, fins a la d’un nan emporuguit).
El teatre és també diferència, complicitat, diversitat,
i potser per això tothom hi té cabuda. El teatre és
memòria i compromís. Riures, però també esforç i
constància. En el teatre un aprèn també a prendre’s
seriosament, passant-s’ho bé. I potser això és el que
fa tant llaminer.
Es aquell cuquet, que un cop el proves, ja no el pots
deixar.
EXPRESSA’T!
Al final de curs es presentarà la Mostra de Teatre a
les famílies.
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ANGLÈS
(1r a 6è)

Activitat adequada al nivell corresponent a cada
curs. Treballen la llengua en funció del nivell amb
jocs, cançons, llenguatge. Activitat que s’organitza
amb professor qualificat de l’escola i el seu equip.

18,00 € / mes per 1
sessió setmanal
No socis 27,00 €.

Activitat dedicada a la creació d’històries a partir del 20,00 € / mes per 1
dibuix i la paraula. Fomenta l’ús de la imaginació, les sessió setmanal
capacitats expressives i el pensament crític. Ens No socis 30,00 €.
introdueix de forma molt plaent en un alguns dels
secrets d’aquest art meravellós.

CÒMIC
(1r a 6è)

ESCACS
(1r a 6è)

Aprendre a jugar a escacs seguint les normes del
joc.

15,00 € / mes per 1
sessió setmanal
No socis 22,50 €.

ROBÒTICA
(1r a 6è)

La tecnologia forma part de la nostra vida i per això
és tan important endinsar als infants en aquest
món d'una manera lúdica i manipulativa. La finalitat
del taller és facilitar als estudiants l'aprenentatge
de conceptes bàsics matemàtics i descobrir la
programació, sempre des de una vessant divertida,
mecànica i electrònica.

24,00 € / mes per una
sessió setmanal
No socis 36 €.

INSTRUMENT
(3r a 6è)

Classes d’instrument per a grups de 3 infants *Pendent
(nombre imprescindible per formar grup). El ritme
d’aprenentatge anirà en funció del temps de la
classe i de l’estudi a casa. Disposem d’instruments
per fer les classes. L’infant ha d’escollir l’instrument
i el dia de la setmana (per facilitar la formació de
grups, marqueu dos dies numerats per ordre de
preferència).
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Tria la teva pròpia història!

CINEMA
(3r a 6è)

Vols fer la teva pròpia sèrie, curtmetratge,
documental,...? Aquest és el lloc! Vine a crear!

25,00 € / mes per una
sessió setmanal
No socis 37,50 €.

Treballarem a partir de la motivació del grup;
triarem gènere, crearem continguts, gravarem,
editarem,...
La resposta és sempre... creacció!

BATUCADA
FAMILIAR
(P3 a 6è i famílies)

Extraescolar familiar en un format divertit i espontani *Pendent
amb un objectiu bàsic; enfortir els vincles familiars a
través de la batucada.
Una oportunitat única per divertir-se en família!

ACTIVITATS DE L’AFA A L’ESPORTIU CLAROR
Els infants que ja han estat fent activitat a P3, P4, P5 i 1r se'ls renova automàticament donada
la continuïtat d'una activitat a l'altra així com els de bàsquet que passen de 3r a 4t , de 4t a 5è i de 5è
a 6è. En cas de no voler continuar s’ha d'enviar un correu a renovacions@clarorsardenya.cat.
Aquells infants que opten per inscriure's per primer cop han de fer la inscripció a l’Esportiu Claror,
acreditant-se com a família de l’escola en les següents dates:
1. Activitats de l'AFA (iniciació Esportiva i roda d’esports i bàsquet de 3r a 6è) del 30 de maig
al 3 de juny.
2. Oferta del Claror Sardenya (preesport, dansa, judo) 8 de juny abonats i 20 de juny no abonats.
3. Activitats aquàtiques:
▪
▪
▪

P3: places garantides. Inscripció del 19 al 23 de setembre.
P4 i P5: renovació automàtica cursetistes actuals. Inscripció nous alumnes del 20 al 23 de juny
(places garantides en aquestes dates).
2n a 6è: places limitades Inscripció cursetistes actuals en torn preferent del 8 al 15 de juny
Inscripció nous alumnes: del 20 al 23 de juny.

PER A MÉS INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CLAROR PODEU CONSULTAR A TRAVÉS
DE www.claror.cat/bloc-esport-claror.
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