
 INFANTIL  
Activitats extraescolars 2019-20 
Activitats 
 
     SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ 
     De 7.45-9h a la Biblioteca. Esmorzem, fem jocs, lectura, … 
 
     LUDIESPAI 
     De 16.45h-18h a la Biblioteca. Realitzarem jocs cooperatius,  
     jocs dirigits, tallers de manualitats, berenarem... 
 
     ACTIVE ENGLISH – MIGDIA 
     Vine a practicar el teu anglès mitjançant activitats com el teatre,  
      role-plays, cançons, jocs, etc. Aprenem divertint-nos! 
 
     DIBUIX I PINTURA 
     Desenvoluparem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació,  
     la sensibilitat,.. tot creant petites obres d’art!  
 
     CUINA SENSE FOC 
     Cuinarem, tastarem tot tipus d’aliments i treballarem els hàbits  
     de la higiene, la creativitat a la cuina i el menjar saludable...  
 
     TREBALLEM EL TEU CONTE 
     Treballarem la imaginació, la creativitat i els hàbits de comunicació: 
     Saber escoltar, la motricitat fina,... a través del conte! 
 
     ESCOLA DE NATURA 
     Aprèn a conèixer el nostre entorn i la natura d’una manera   
     diferent. En col.laboració amb l’Arboretum de Cabrils.   
 
     INICIACIÓ ESPORTIVA  
     Farem iniciació a l’atletisme (1r trimestre), esports individuals  
     (2n trimestre) i diferents esports d’equip (3r trimestre). 
 
     PERCUSSIÓ/TIMBALERS  
     Vine a tocar el timbal i participa en grans Batucades. 
 
     BALLS MODERNS  
    Es treballa el ball, el ritme i la coordinació des de la vessant   
     lúdica. Monitora especialitzada en els més petits. 
 
     IOGA EN FAMÍLIA 
     Treballarem la flexibilitat, la concentració i la relaxació, en 
      família! 
     
     BÀSQUET 
      Inicia’t al bàsquet de manera lúdica i no federada!  
      
     FRANCÈS  
     Vine i aprèn la cultura i l’idioma de França (inicial/avançat) 
 
      
     SERVEI D’ACOMPANYAMENT (BUS A PEU) 
     Servei acompanyament a les extraescolars i als clubs del poble.  

 
 
Activitats extraescolars organitzades per l’AFA Francesc Macià i 
aprovades pel Consell Escolar en col·laboració amb la cooperativa 
NAIFAR i les diferents SECCIONS ESPORTIVES 
 

Calendari resum d’activitats 
 

         
 

 

                                      prIMàrIA  

Activitats extraescolars 2019-20 
Activitats  

 
 
            SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ 
            De 7.45-9h a la Biblioteca. Esmorzem, fem jocs, lectura, … 
 
            LUDIESPAI 
              De 16.45h-18h a la Biblioteca. Realitzarem jocs cooperatius, jocs dirigits,  
              tallers de manualitats, berenarem... 
 
            ACTIVE ENGLISH – MIGDIA 
              Vine a practicar el teu anglès mitjançant activitats com el teatre, role-plays,  
              cançons, jocs, etc. Aprenem divertint-nos! 
 
            DIBUIX I PINTURA 
              Desenvoluparem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat,.. tot creant 
              petites obres d’art!  
 
            TALLER DE TEATRE CREATIU 
              Potenciem la comunicació per ser un gran actor/actriu i podràs crear la teva obra! 
 
            ART-ATTACK 
              Treballarem la creativitat i la motricitat fina a través de diferents tipus de materials.  
 
            PATINATGE  
              Aprèn tots els secrets del patinatge artístic des d’un vessant lúdic no competitiu. 
 
            ROBÒTICA - MIGDIA 
              Si t’agraden les noves tecnologies i els LEGOS, t’ensenyarem a programar, dissenyar  
              i crear robots. Utilitzem el sistema weedo de LEGO.  
 
            ESCOLA DE NATURA 
              Aprèn a conèixer el nostre entorn i la natura d’una manera diferent.  
 
            MULTI-ESPORT 
              Farem iniciació a l’atletisme (1r trimestre), esports individuals (2n trimestre)  
              i diferents esports d’equip (3r trimestre). 
 
            PERCUSSIÓ/TIMBALERS  
              Vine a tocar el timbal i participa a fer grans Batucades  
 
            HIP-HOP 
              Vine a ballar el ball urbà del moment! 
 
            SKATE 
              Els monitors de Skate de carvings, us ensenyaran tots els trucs! 
 
            INICIACIÓ ALS INSTRUMENTS – MIGDIA 
              Vols iniciar-te al món de la música? O aprendre a tocar la guitarra o el baix? Vine! 
 
            IOGA EN FAMÍLIA 
              Treballarem la flexibilitat, la concentració i la relaxació, en família!  
 
            BÀSQUET 
              Inicia’t al bàsquet de manera lúdica i no federada!  
 
            INICIACIÓ A LA MÚSICA - MIGDIA 
              Vine a iniciar-te al món de la música! 
 
            FRANCÈS  
              Vine i aprèn la cultura i l’idioma de França (inicial/avançat)  
 
            SERVEI D’ACOMPANYAMENT (BUS A PEU) 
              Servei acompanyament a les extraescolars i als clubs del poble.  

1r-2n

Naifar Sccl, és una cooperativa de mestres que neix  l’any 
1999 per tal de donar suport educatiu a l’escola Francesc 
Macià i a les seves famílies a través de les activitats 
extraescolars, tallers en dies festius, casal d’estiu, nadal i 
setmana santa.  El seu objectiu principal és educar, a través 
de les diferents activitats que es realitzen a l’escola fora de 
l’horari lectiu, intentant adaptar els seus objectius als 
interessos de la comunitat educativa del centre.  
 
Contacte i gestió:    Rubén (telf: 654.566.657)  

HIP-HOP SÈNIOR – NOVETAT- 
Hip-Hop per pares i mares! Vine a desfogar-te de l’estrès de tot el dia!  
Monitoratge disponible amb un mínim de demanda. 
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                TArIFES 

            
 

*Pot haver-hi algun petit canvi cara el curs que ve. Inscripcions a final de 
curs per garantir la plaça, o fins a final de setembre per a noves 
matriculacions. Inici de l’activitat subjecte a un mínim de demanda. 
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Contacte Naifar:  
Rubén (telf: 654.566.657) 
info@naifar.com 
www.naifar.com                                                     

 @NaifarSCCL                                                
 

Vine a aprendre TAEKWONDO de la mà de 
Francesc Pannon i de GIMDANTAE del 
GRUP CRAZY JUMPERS. Desenvoluparàs 
totes les capacitats del cos: força, 
elasticitat, resistència, integració, 
adaptació, amb disciplina i autocontrol. 

Podeu fer la vostra inscripció dirigiu-vos a: 
Sandra 669 293 323 
 
ACTIVITAT FEDERADA. DE P3 a 6è  
(i ESO). 
Trobareu informació addicional i preus al 
dossier. 
 

El Club Atlètic Català F.S. disposa de tot el 
material adequat per a la pràctica del 
futbol sala, així com monitors titulats 
requerits que garanteixen un òptim 
desenvolupament de la iniciació a aquest 
esport. Per la seva banda, l’escola Francesc 
Macià adquireix el compromís de cedir les 
seves instal·lacions per desenvolupar 
aquesta activitat extraescolar, adreçada 
als nens i nenes. Tothom que hi estigui 
interessat, pot inscriure’s trucant a la 
Secretaria del Club Atlètic Català: 
93 750 82 42 (o amb un correu a) 
club@atelticcatala.com 
secretaria@atleticatala.com 

ACTIVITAT NO FEDERADA. DE P4 a 6è    (i 
ESO). 
Trobareu informació addicional i preus al 
dossier. 
 

Contacte AFA:  
extraescolars@afafrancescmacia.cat  
www.afafrancescmacia.cat                                                     

 @afamacia                                                      

 @AfaMacia      

 @afafrancescmacia 
 


