Oferta de Serveis i activitats Extraescolars de l’AFA - Curs 2021/2022 - Escola 9d4t
QUÈ ÉS L’AFA?

QUOTA I MATRÍCULES

És l’associació de famílies d’alumnes de l’escola 9d4t. Un dels seus Per fer qualsevol servei o activitat de l’Afa cal que la família sigui sòcia.
objectius és oferir a les famílies serveis i activitats extraescolars.
ÉS UNA QUOTA VOLUNTARIA, i es passarà el càrrec a través de
domiciliació segons quantitat indicada per cada família. Més informació a
Més informació al web: www.afanoudequart.cat
www.afanoudequart.cat/associeu-vos-a-lafa.

CONDICIONS
Si les activitats no arriben al mínim indicat, l’empresa o persona professional
que l’organitza tindrà el dret d’anul·lar-la.

Es domiciliaran també les següents matrícules segons el nº d’activitats per
infant:
1a activitat
2a activitat

10€
8€

3a activitat
6€
A partir de la 4a activitat
4€

L’AFA no ofereix activitats organitzades pels clubs esportius. Tanmateix,
al final del document es faciliten les dades de contacte de cada
club/associació de Quart.
Per exemple: si es fan 3 activitats es cobrarà: 10+8+6 = 24€ (per cada
nen/a)
Excepcions: Bon Dia i Servei Cangur (sense matrícula).

PREINSCRIPCIONS
El període de les preinscripcions serà del 17 al 24 de setembre.
Excepcions: - Bon dia: de l’ 1 al 5 de setembre per inici el 13/09.
(es mantindran inscripcions obertes durant tot el curs).

SHOWROOM D’EXTRAESCOLARS
El dia 17/09 (1er dia d’inici de preinscripcions) de 16.50 a
18.00 h. es farà un showroom a l’escola, on hi hauran les
empreses/professionals de cada extraescolar per explicar
l’activitat i resoldre dubtes.
Es farà al pati de l´escola , mantenint la distància de seguretat i amb
mascareta.

INSCRIPCIONS

SELECCIÓ DELS GRUPS

Un cop acabat el període de preinscripcions es procedirà a la formació dels En el cas que la demanda sobrepassi l’oferta de places i no hi hagi
grups de les activitats. Un cop confirmats els grups, l’empresa o persona possibilitat d’ampliar grups, s’indica a cada activitat com es farà aquesta
professional de cada activitat es posarà en contacte amb les famílies per a selecció segons:
la inscripció definitiva.
Criteri A : es farà un sorteig.

NORMATIVA
Podeu trobar la normativa de funcionament de les extraescolars (altes,
baixes, etc.) -excepte PISCINA- a: www.afanoudequart.cat/normativa/

Criteri B: es prioritzarà els que hagin fet l’activitat el curs anterior i amb la
resta es farà sorteig fins arribar al màxim permès i respectant l’ordre a la
llista d’espera.
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INICI i FINAL D’ACTIVITATS

DUBTES i/o SUGGERIMENTS
extraescolars@afanoudequart.cat

L’inici serà la 1a setmana d’octubre i el final la última setmana de maig.

SERVEI
S
Servei BON DIA
Empresa: NEXXE
Periodicitat: servei diari
Destinat: a totes les edats
Durada: tot el curs

Des del 1er dia!
Amb inscripcions
obertes des de l’ 1 de
setembre a:
www.afanoudequart.cat/
bon-dia/

del 13 de setembre del 2021 al 22 de juny del 2022

Servei CANGUR
Destinat a tenir guarda dels infants quan hi ha alguna
activitat com reunions de curs, assemblees de l’AFA,
xerrades, etc.
Empresa: NEXXE
Periodicitat: a demanda

Horari: de 7.45h a 9.00h

Destinat: a totes les edats

Preu: 2,25€ per dia d’utilització amb un màxim de 27€ al mes.

Horari: a determinar segons activitat

Lloc: escola (aula menjador)

Preu: GRATUÏT (l’AFA assumeix el cost).

Contacte responsable: CLÀUDIA – 690176387

Lloc: escola

Normativa: per fer ús del servei cal inscripció al web de l’AFA.

Normativa: al document Normativa de funcionament (fer
click)
Per fer ús del servei cal inscripció al web de l’AFA.
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

ROBÒTICA
16.30-18.00h

ANGLÈS
16:30-18.00h

VIU LA
NATURA
16.30-18.00h

DIVENDRES

MULTIESPORTS
16:30-18:00h
INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
16:30-18:00h

DILLUNS
MECANOGRAFIA

TARDA

TARDA

De P3 a P5

(4t a 6e)
16.30-18.00h

ROBÒTICA
16.30-18.00

DIMARTS

TAEKWONDO

16.30-18.00h

ANGLÈS
16.30-18.00h

De 1r a 6è
DIMECRES
VIU LA
NATURA
16.30-18.00h de
1r a 3r
16.30-18.30h de
4t a 6e

CIRC
(2n a 6e)
16.30-18.00h

DIJOUS

DIVENDRES

MULTIESPORTS
(1r a 3r)
16.30-18.00h
INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
16.30-18.00h
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MECANOGRAFIA
DESTINAT A: de 4rt a 6è
PERIODICITAT: dilluns de 16.30h a 18h
DURADA: de l’4 d’octubre de 2021 a 30 de maig de 2022
PREU: amb mínim de 7 alumnes 28€/mensuals
amb mínim de 8 alumnes 25€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.tictacserveis.com
Mínim 7-8 nens/es. Màxim 12.
Selecció tipus B

ROBÒTICA
DESTINAT A:
Nivell 0: de P3 a P5
Nivell 1: de 1er i 2on
Nivell 2: de 3er a 6è
PERIODICITAT: dilluns de 16.30 a 18h.
DURADA: del 4 d’octubre de 2021 a 30 de maig de 2022
PREU: 30€/mes (més 10€ de pagament únic a principi de curs)
LLOC : Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: http://www.innovateducacio.com
Mínim 10 nens/es màxim 12. Selecció tipus B.
Mínim 10 nens/es, Màxim 12. Selecció tipus B

QUÈ: Durant el curs s’aprendrà a escriure a l’ordinador sense mirar al teclat,
tot utilitzant la tècnica mecanogràfica del maneig del teclat QWERTY en
entorns digitals i que permet teclejar a gran velocitat, un fet cada vegada més
necessari per fer treballs a l’ordinador, recerca d’informació, etc.
QUI: TIC TAC SERVEIS
COM: Cada alumne/a té un usuari i una contrasenya, per la qual cosa, no
passa res si hi ha alumnes que en saben més que els altres (per exemple que
n’han fet del curs anterior). A més ,a final de cada mes es fa una prova de
nivell per valorar la progressió. A part disposen d’una pàgina per a poder
practicar a casa en cas que ho desitgin.
A final de curs es fa entrega d’un diploma acreditatiu amb les pulsacions per
minut (PPM) assolides.

QUÈ: Robòtica educativa i programació
QUI: INNOVA’T EDUCACIÓ, amb seu a Girona, som una empresa de serveis
educatius especialitzats en la integració de les noves tecnologies i la creativitat
en l'àmbit educatiu.
COM: Les activitats estan classificades en tres nivells: infantil, primer i segon
cicle de primària, perquè cadascuna d'aquestes etapes requereix de dinàmiques
diferenciades ja que cadascun dels nivells se li pressuposa un nivell maduratiu
de l'infant diferent. Tot i així, les dinàmiques es caracteritzen per la resolució de
reptes reals mitjançant les eines tecnològiques que es posen a l'abast dels
participants/es amb les quals podran resoldre reptes ambientats en ciutats
ecològiques, agafar mostres del planeta Mart per dur-les a analitzar a la Terra o
començar a experimentar amb la realitat virtual. Totes aquestes activitats es
desenvolupen de forma cooperativa, en grups de treball de màxim quatre
participants i sota la supervisió i guiatge de l'educador/a de robòtica.
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ANGLÈS
DESTINAT A: Es faran grups inicials per edats: de P3 a P5, de 1r a 3r i de 4t a
6è; en funció del nivell dels alumnes podran fer-se canvis de grup.
PERIODICITAT: dimarts de 16.30h a 18h
DURADA: 5 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
PREU: 30€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.tictacserveis.com
Mínim 6 nens/es màxim 10.

QUÈ: L’activitat és una oportunitat perquè els nens i nenes aprenguin
anglès a través de jocs interactius, activitats creatives i recrear
situacions quotidianes. S’utilitza una combinació de mètodes perquè es
familiaritzin amb les característiques del llenguatge per realitzar
connexions a través d'activitats. .
QUI: TIC TAC SERVEIS
COM: El mètode que utilitzem és a través del joc, ja que entenem que
si aprenem un idioma de forma lúdica i divertida, sempre
s'aconsegueixen millors resultats. Es reforça l'aprenentatge amb la
participació i interacció. D'aquesta manera el nen/a creix en confiança a
mesura que comencen a entendre i respondre correctament en
immersió total

Selecció tipus A

TAEKWONDO
DESTINAT A: Es faran grups de 1r a 6è
PERIODICITAT: dimarts de 16.30h a 18h
DURADA: 5 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
PREU: 25€/mensuals / + 50 € anuals els Federats
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.tkd-tradicional.com
Mínim 10 nens/es màxim 12-15 alumnes
Selecció tipus A
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VIU LA NATURA
DESTINAT A: Es faran grups de P3 a P5, de 1r a 3r i de 4t a 6è.
PERIODICITAT: dimecres de 16.30h a 18h de P3 a 3r i
de 16:30h a 18:30h de 4t a 6è
DURADA: de l’6 d’octubre de 2021 a 25 de maig de 2022

QUÈ: Seguint la idea de “només s’estima allò que es coneix” les activitats que
plantegem pretenen en tot moment, apropar la realitat del nostre patrimoni
natural de Quart, a més d’oferir un espai de lleure. Aquest apropament no
s’aconsegueix simplement mostrant o donant a conèixer un espai, una espècie,
una problemàtica, una tradició, etc., sinó que defensem que les activitats siguin
vivencials i d’experiència per part dels nens/es, fent que el seu aprenentatge
formi part del seu apoderament com a ciutadans del món.

PREU: 27€ /mensuals

QUI: Associació la Sorellona.

LLOC: Escola

COM: Observació de rastres, tallers de mostreig de macro invertebrats, tallers
de peixos, tallers d’amfibis, taller silueta d’ocell per mòbil, dibuix de natura,
arbres de bosc de ribera, taller de menjadores i caixes niu per ocells, taller de
caixa refugi per ratpenats, jocs relacionats amb la natura, LandArt, objectes
decoratius amb materials naturals, taller d’anàlisi d’aigües, taller d’artròpodes,
tallers amb argila, tallers i descoberta dels camps de conreu i creació d’un mural
per l’escola (cloenda).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
www.sorellona.org
Mínim 8 nens/es. Màxim 15. Selecció tipus A.

CIRC
DESTINAT A: de 2n a 6e
PERIODICITAT: Dimecres de 16.30h a 18.00h
DURADA: del 6 d’octubre de 2021 al 25 de maig de de 2022
PREU: 35€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
www.jollybalance.com

QUÈ: Tallers on les nenes i els nens poden aprendre d’un manera
divertida diferents tècniques de circ: equilibris sobre objectes,
acrobàcia, malabars, aeris-trapezi, etc...
QUI: Els tallers estan dirigits per David Gonzalez, “Peluso”, artista de
Circ i formador qualificat des de 1995. Formador de Circ Social per la
xarxa europea Caravan (2016).
COM: S’aprendran les tècniques a través del joc i la diversió treballant
l’ àrea física, emocional i social, desenvolupant l’autoestima, la
disciplina i la creativitat.

Mínim 6 , màxim 10 nens/es. Selecció tipus B
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MULTIESPORTS
DESTINAT A: de P3 a P5, de 1r a 3r
PERIODICITAT: Dijous de 16.30h a 18.00h
DURADA: del 7 d’octubre de 2021 al 26 de maig de 2022
PREU: 20€/mensuals
LLOC: Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.eolserveis.com
Mínim 9 , màxim 12 nens/es.
Selecció tipus A

QUÈ: De P3 a P5 s’ofereix un ventall ampli de diferents esports en que
l’alumne en pugui gaudir-los; es practicarà un esport diferent cada dos o
tres setmanes: iniciació futbol ,basquet, rugby, esports i jocs populars,
circuits psicomotricitat...
De 1r a 3r s’ofereix una varietat molt rica d’experiències motrius on
s’aprenen aspectes tècnics i tàctics en la pràctica de diferents esports com
l’handbol la gimnàstica el basquet el futbol i el voleibol. Es farà un esport
diferent mensualment.
QUI: EOL SERVEIS. Tots els monitors son llicenciats en CAFE (Ciència de
l’ Activitat Física i Salut)
COM: Desenvolupament integral de cada alumne basat en una metodologia
en l’aprenentatge significatiu. Es treballa el treball individual i en equip,
procés participatiu, tolerància i acceptació de les normes del joc.

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
DESTINAT A: de P3 a 6è, es faran grups de P3 a P5, de 1r a 2n i de 3r a 6è.
PERIODICITAT: dijous de 16.30 a 18h.
DURADA: del 7 d’octubre de 2021 al 26 de maig de 2022
PREU: 28€/mes. Més 16€ de material a l’inici del curs.
LLOC : Escola
INFORMACIÓ ADDICIONAL: www.veie.es
Mínim 10 nens/es màxim 12.
Selecció tipus A .

QUÈ: té com a objectiu acompanyar als nens i nenes a identificar,
posar nom i gestionar les seves emocions. L'objectiu és que els permeti
sentir estima cap a si mateixos, reconèixer les seves habilitats i
dificultats i desenvolupar unes bones relacions fent front als continus
canvis en els quals es troben en el dia a dia.
QUI: Som l'equip VEIE (Vida Escola Intel·ligència Emocional) Girona,
escola d'educació emocional
COM: El nostre mètode és totalment interactiu i dinàmic. És el propi
alumne qui va reconeixent i treballant les seves emocions mitjançant
les diferents activitats dissenyades específicament per a treballar
aspectes concrets de la intel·ligència emocional. El treball en grup,
dirigit per una terapeuta facilitadora de l'activitat, també els hi permetrà
identificar habilitats en els altres companys que podran incorporar en el
seu repertori, així com posar-se en el lloc de l'altre, aprendre a escoltar
activament i desenvolupar l'empatia.
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Informació de CLUBS ESPORTIUS de
Quart
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ACTIVITATS
DILLUNS

EXTRAESCOLARS
DIMARTS

DIMECRES

AL

MIGDIA
DIJOUS

DIVENDRES

de
12.25h
a
13,30h

MODERN JAZZ
4t, 5è i 6è

INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
P5-1r

CONTES
A L'ESCOLA
P5-1r

INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
4t, 5è i 6è

TEATRE
A L'ESCOLA
4t, 5è i 6è

de
13.45h
a
14.50h

MODERN JAZZ
2n i 3r

INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
P3 i P4

CONTES
A L'ESCOLA
P3 i P4

INTEL.LIGÈNCIA
EMOCIONAL
2n i 3r

TEATRE
A L'ESCOLA
2n i 3r

Per les activitats del migdia cal quedar-se a dinar
Totes les activitats del migdia es faràn al gimnàs del pavelló de Quart
El/la tallerista recollirà als alumnes a l'escola i els retornarà dins de l'horari fixat pel menjador.

MODERN JAZZ
DESTINAT A: de 2n a 6è Es faran dos grups: de 2n i 3r, i de 4t a 6è
PERIODICITAT: Dilluns

LLOC: Gimnàs del pavelló de Quart

QUÈ: Iniciació a la Dansa Modern Jazz. La dansa Moderna té el seu
origen en les danses negres del segle XIX i avarca de de passos de l’estil
jazz més pur dels anys 40/50, a l’estil líric o Broadway, claqué,... fins
alguns passos de la tècnica contemporània.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

QUI: ESCOLA GIRONA EN DANSA

Mínim 6 , màxim 10 nens/es.

COM: Es treballarà la tècnica, la concentració, la flexibilitat, els passos
bàsics, coreografies de diferents estils de modern jazz,... tot dins un
ambient dinàmic i divertit on la música no deixarà de sonar i els peus no
pararan de ballar!!!

DURADA: del 4 d’octubre de 2021 al 30 de maig de 2022
PREU: 28€/mensuals

Selecció tipus A
www.facebook.com/gironaendansa/
Instagram:escolagironaendansa

QUÈ: té com a objectiu acompanyar als nens i nenes a identificar, posar
nom i gestionar les seves emocions. L'objectiu és que els permeti sentir
estima
DESTINAT A: de P3 a 6è. Es faran 4 grups: P3 i P4, P5i 1r, 2n i 3r, i de 4t
a 6è cap a si mateixos, reconèixer les seves habilitats i dificultats i
desenvolupar unes bones relacions fent front als continus canvis en els
PERIODICITAT: Dimarts o dijous, segons l’edat.
quals es troben en el dia a dia.

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
DURADA: del 5 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
PREU: 27€/mes. Més 16€ de material a l’inici del curs.
LLOC : Gimnàs del pavelló de Quart.
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
www.veie.es
Mínim 6 nens/es màxim 10.
Selecció tipus A .

QUI: Som l'equip VEIE (Vida Escola Intel·ligència Emocional) Girona,
escola d'educació emocional
COM: El nostre mètode és totalment interactiu i dinàmic. És el propi
alumne qui va reconeixent i treballant les seves emocions mitjançant les
diferents activitats dissenyades específicament per a treballar aspectes
concrets de la intel·ligència emocional. El treball en grup, dirigit per una
terapeuta facilitadora de l'activitat, també els hi permetrà identificar
habilitats en els altres companys que podran incorporar en el seu
repertori, així com posar-se en el lloc de l'altre, aprendre a escoltar
activament i desenvolupar l'empatia.

CONTES A L’ESCOLA
DESTINAT A: de P3 a 1r. Es faran 2 grups: P3 i P4, i P5 i 1r
PERIODICITAT: Dimecres

QUÈ: S'explicaran contes diferents i es treballaran mitjançant jocs,
moviments i activitats.

DURADA: del 6 d’octubre de 2021 al 25 de maig de 2022

QUI: Escola d’ art dramàtic GAUDIR TEATRE

PREU: 35€/mensuals

COM: Objectius personals per els alumnes: reproduir o improvisar gestos

mm
LLOC: Gimnàs del pavelló
de Quart

mitjançant la imitació, reproduir o improvisar gestos sense inhibició en
moviments espontanis i suggerits, representar objectes, accions, situacions,
oficis, etc., individualment o en grup, representar sentiments i emocions,
interpretar els moviments expressius dels companys, deixar anar la
imaginació i compartir-la amb els companys.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
www.gaudirteatre.com
Mínim 5 , màxim 10 nens/es.
Selecció tipus A

TEATRE A L’ESCOLA
DESTINAT A: de 2n a 6è. Es faran 2 grups: 2n i 3r, i de 4t a 6è.
PERIODICITAT: Divendres
DURADA: del 8 d’octubre de 2021 al 27 de maig de 2022
PREU: 35€/mensuals
LLOC: Gimnàs del pavelló de Quart
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
www.gaudirteatre.com
Mínim 5 , màxim 10 nens/es.
Selecció tipus A

QUÈ: Expressar-se dóna riquesa motriu. És un llenguatge del cos. Així,
doncs, l'expressió corporal i el teatre no tenen sentit si no serveix per
entendre's millor i comunicar-se amb els altres

QUI: Escola d’ art dramàtic GAUDIR TEATRE
COM: Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà
d’exploració per l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança.
Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar
sensacions, emocions i idees. Compartir i gaudir de l’expressió i comunicació
corporal en col·lectivitat mitjançant el joc, l’improvisació i qualsevol activitat
física que comporti el desenvolupament de la persona.

