Activitats extraescolars
curs 2021-2022

primària

Organitzades per l’AFA i aprovades pel Consell Escolar

Activitats
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ
Farem racons de jocs, de lectura, pintarem, esmorzarem... Es realitza a la biblioteca de l’escola.
De 7:30 a 9:00h.

LUDIESPAI

De 1r a 6è

Realitzarem activitats com jocs cooperatius, jocs dirigits, tallers de manualitats, berenarem...

ACTIVE ENGLISH

MIGDIA

De 1r a 6è

Vine a practicar el teu anglès mitjançant activitats com teatre, role-plays, cançons, jocs. Perquè és
usant-la en situacions quotidianes quan més se n’aprèn.
“You don’t play music without the instrument, you don’t speak a language without using it”

DIBUIX I PINTURA

De 1r a 6è

Treballarem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat, l’estimulació a través del
pinzell, del llapis, dels colors... Tot creant petites obres d’art. Si t’agrada ser un pintor/a, apuntat!!!

TALLER DE TEATRE CREATIU

De 1r a 6è

Vols potenciar les teves capacitats comunicatives i ser un gran actor/actriu? Vine al taller de teatre i
crearàs la teva pròpia obra.

ART ATTACK

De 1r a 6è

Treballarem la creativitat i la motricitat fina a través de diferents tipus de materials.

LET’S PLAY Teatre musical en anglès

MIGDIA

1r i 2n

Vine a aprendre anglès d’una manera innovadora i diferent! Mai se sap si arribaràs a ser un
actor/actriu de musicals en anglès!

ROBÒTICA

MIGDIA

De 1r a 6è

Si t’agraden les noves tecnologies i el LEGO, t’esperem! Ensenyem a programar, adissenyar i a crear
robots. Utilitzem el sistema Weedo de LEGO.

ESCOLA DE NATURA
Vine a aprendre a veure la natura que ens envolta d’una manera diferent.

De 1r a 6è

MULTI-ESPORT

1r i 2n

Inicia’t en la tècnica de diferents esports! Farem iniciació a l’atletisme (primer trimestre), esports
individuals (segon trimestre) i esports d’equip com el bàsquet, handbol, hoquei i futbol (tercer
trimestre).

De 1r a 6è

BATUKADA
Vine a tocar el timbal i participa a fer grans Batukades.

TALLER DE MÀGIA

De 3r a 6è

Vine a descobrir com es fan els trucs més espectaculars de màgia i converteix-te en un gran mag/a.

NOVETAT

SKATE
Els nostres skaters professionals us ensenyaran a mantenir l’equilibri i els trucs més
vistosos del món de l’Skate.

INICIACIÓ ALS INSTRUMENTS

MIGDIA

De 1r a 6è

De 4t a 6è

Vols iniciar-te al món de música? O bé, vols aprendre a tocar la guitarra o el baix?

FRANCÈS
T’agrada viatjar i conèixer diferents idiomes? Vine i aprèn la cultura i l’idioma de
França. (Dos nivells: inicial i avançat).

BÀSQUET

De 1r a 6è

De 1r a 6è

Vine a iniciar-te al món del bàsquet i gaudeix de jugar en equip (activitat no federada).

INICIACIÓ A LA MÚSICA

MIGDIA

De 1r a 3r

Vine i t’ensenyarem a viure la música!!

AULA D’ESTUDI

De 1r a 6è

Vine a treballar diferents hàbits i tècniques d’estudi. Et donarem un cop de mà per fer
les diferents taques escolars. Classes presencials però amb un tutor assignat per poder realitzar
consultes online. Grups reduïts.

IOGA EN FAMÍLIA

De 1r a 6è

La vida quotidiana en família sovint és estressant, vine i treballarem la flexibilitat, la concentració i la
relaxació, en família!
L’activitat es realitzarà 1 cop al mes.
DILLUNS DE 16:30 A 18H.

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

De 1r a 6è

INCIACIÓ HOQUEI PATINS EN LÍNIA

S’iniciarà als nens/es en el món del patinatge i l’hoquei en línia, un esport mixt fins els 16 anys.
Aprèn a patinar d’una manera nova i divertida! (Activitat no federada).

NOVETAT

KIDS & US

De 1r a 2n

Aprèn anglès amb una metodologia que aprofita els mecanismes que s’activen per aprendre la llengua
materna mitjançant el joc, la música i personatges de la seva mateixa edat que els acompanyaran en el
seu aprenentatge. Sowing the seeds of language!

* Obert a grups de CM i CS amb un mínim de demanda.

NOVETAT

ESCALADA

De 1r a 2n

Inicia’t en l’escalada! Un dels esports més complets tant a nivell físic com a nivell mental.
L’exercitació d’aquesta disciplina procura moviments, destreses i sensacions impossibles,
permetent una incursió en el món dels horitzons verticals i millorant les capacitats motrius
mitjançant el joc i sessions molt divertides.

NOVETAT

Calendari resum d’activitats

QUI SOM?
Naifar Sccl, és una cooperativa de mestres que neix l’any 1999
per tal de donar suport educatiu a l’escola a través de les
activitats extraescolars.
És per aquest motiu que l’objectiu principal de Naifar Sccl 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 de la mateixa escola.
Coordinador d’extraescolars : Ruben (tel. 654 566 657)
Naifar sccl
Naifarlleure
francescmacia@naifarlleure.es

Seccions esportives
El Club Atlètic Català F.S. disposa de tot el material adequat per a la pràctica del futbol sala,
així com monitors titulats que garanteixen un òptim desenvolupament en 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.
Tothom que estigui interessat pot trucar a la Secretaria del Club Atlètic Català.
Cesc Tel. 673 250 457 o bé per mail club@atleticcatala.com secretaria@atleticcatala.com
ACTIVITAT NO FEDERADA DE P3 A 6è.

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 dirigint-vos a : Sandra Tel. 669 293 323.
ACTIVITAT FEDERADA DE P4 A 6è.

CONTACTE AFA:

extraescolars@afafrancescmacia.cat
www.afafrancescmacia.cat
@afamacia
@afafrancescmacia
@Afamacia

PREUS CURS 2021-2022
PREUS
(soci AFA)
28€
23€
23€
20€/1 dia
32€/2 dies
36€
31€
25€
24,20€
25€ /1dia
37€/2dies
23,40€
26€
16€/ família
20€/1 dia
32€/2 dies

PREUS
(no soci)
33€
28€
28€
25€/1 dia
37€/2 dies
41€
36€
29,20€
29,20€
30€/1 dia
42€/ 2 dies
28,40€
31€
21€/ família
25€/1 dia
37€/2 dies

Iniciació instruments/música

32€

37€

Francès
Aula d’estudi
Hoquei línia

28€
30€
25 €

33€
35€
30 €
48 €/1 dia
55€/2 dies
69’9 €*

Active English
Dibuix i Pintura
Taller de teatre
Multi-esport
Let’s Play
Lego-Robòtica
Escola de natura
Batukada
Skate
Art- Attack
Taller de màgia
Ioga en família
Bàsquet

Escalada
Kids & Us

27,5€/1 dia
32,5€/2 dies

62,75 €*

ACTIVITAT
Acollida 1 dia/set
Acollida 2 dia/set
Acollida 3 dia/set
Acollida 4 dia/set
Acollida 5 dia/set
Ludiespai 1 dia/set
Ludiespai 2 dia/set
Ludiespai 3 dia/set
Ludiespai 4 dia/set
Ludiespai 5 dia/set
Esporàdics (ludiespai
o acollida)

PREUS
(soci AFA)
18,45€
26,35€
32,15€
37,50€
42,65€
19,65€
27,50€
33,30€
38,80€
44,50€

PREUS
(no soci)
23,45€
31,35€
37,15€
42,50€
47,65€
24,65€
32,50€
38,30€
43,80€
49,50€

5€

10€

 La matrícula a les activitats de Naifar és de 8
euros anuals per nen/a (sense considerar
quantes activitats fan).
 * Cost de material Kids & Us 74 €/anual
 Activitats subjectes a canvi a l’inici de curs.
Inici d’activitats subjecte a un mínim de
demanda. Si per motiu de la pandèmia del
COVID-19 no es poguessin realitzar les
activitats de manera presencial us informarem
de quines activitats realitzarem de manera
online.

