
 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022-2023 

 Benvolgudes famílies, 

 Des  de  la  Vocalía  d'Extraescolars  hem  treballat  de  valent  per  poder  presentar-vos  la  GRAELLA  D'ACTIVITATS 
 EXTRAESCOLARS  previstes  per  al  proper  curs  escolar  2022-2023  desitjant  que  sigui  el  curs  en  el  que 
 finalment  recuperem  les  ac�vitats  amb  total  normalitat.  Com  a  primera  novetat  informar-vos  que  l’inici  de 
 les ac�vitats serà el dilluns 12 de setembre, i no a l’octubre com venia sent fins ara! 

 Des  de  la  Vocalia  mirem  sempre  pel  bé  comú  de  la  totalitat  d’infants  de  l’escola,  i  estem  molt  contentes  de 
 poder  oferir  cada  any  noves  places  i  noves  ac�vitats.  La  manca  d’instal.lacions  i  l’èxit  de  la  nostra  oferta 
 d’ac�vitats  pot  arribar  a  condicionar  l’habilitació  d’espais  i  horaris  però  el  nostre  motor  són  els  infants  de 
 l’escola,  el  seu  benestar  i  poder  oferir  les  màximes  oportunitats  a  tots.  Aprofitem  l’ocasió  per  animar-vos  a 
 formar part d’aquest equip, donar un cop de mà i aportar les vostres suggerències dins de la Vocalia. 

 Us convidem a llegir-la amb atenció atès que tenim  NOVES ACTIVITATS: 

 ●  HOQUEI:  Al  setembre  vàrem  organitzar  un  taller  de  hoquei  com  a  tastet  d’aquest  esport  minoritari  i  va 
 tenir  molt  bona  acollida.  És  per  això  que  des  de  l’AFA  apostem  per  donar-li  un  lloc  dins  la  nostra  oferta 
 espor�va i ho farem els divendres per la tarda a la pista poliespor�va de l’Escola Industrial. 

 ●  DANSES  URBANES  i  ZUMBA.  Associació  Espor�va  Eixample.  Expressar-se  mitjançant  el  moviment, 
 creant,  aprenent  o  seguint  passos  i  coreografies  modernes.  Les  danses  urbanes  seran  l'es�l  principal  de  les 
 sessions (Funky, Hip Hop, Popping, Breakdance, La�n salsa i zumba...). 

 ●  BATUCADA  EN  FAMILIA.  Un  e  spai  de  trobada  familiar  per  a  mares,  pares  i  germans  de  la  ma  de  Sol 
 RePercussió.  Al  llarg  de  les  sessions  es  va  aprenent  i  consolidant  el  repertori  del  grup  de  percussió  al  mateix 
 ritme  que  les  famílies  enforteixen  els  vincles  emocionals  gràcies  als  beneficis  directes  i  indirectes  de  la 
 música!  L'objec�u  final  d'aquesta  ac�vitat  és  formar  un  grup  de  percussió  de  l'escola,  que  pugui  actuar  en 
 les  festes  del  centre  així  com  en  els  actes  que  s'organitzen  al  barri.  Una  aposta  de  l’Afa  per  no  perdre  el 
 grup  de  batucada  que  tant  anima  les  festes  i  sor�des!  És  per  això,  que  l’AFA  aportarà  els  instruments! 
 animeu-vos! 

 ●  CONVERSA  EN  ANGLÈS  PER  ADULTS.  Pel  que  fa  al  adults  tenim  consolidat  un  ampli  ventall  d’ac�vitats 
 espor�ves  (ioga,  tonificació,  basquet,  zumba  etc)  però  aquest  any  aprofitem  per  donar  una  oportunitat  als 
 pares  i  mares  per  refrescar  l’anglès  si  el  teniu  rovellat  en  classes  de  conversa  als  vespres  amb  temà�ques 
 diferents cada setmana. 

 També  consolidem  algunes  ac�vitats  que  varem  començar  aquest  curs  que  ja  s’acaba  i  que  han  �ngut  una 
 molt bona acollida entre les famílies. 

 ● MANUALITATS CREATIVES . JUST FOR YOU KIDS ens ha ofert una nova manera de potenciar el 
 desenvolupament  de  la  crea�vitat  dels  infants  d’infan�l  on  mitjançant  les  manualitats,  ells  i  elles  son 
 protagonistes del seu temps d’oci i no simplement espectadors. 



 ●LABORATORI  D’ART  I  CREATIVITAT  .  De  la  mà  de  LITTLE  MAKERS  (abans  My  li�le  van  gogh)  ,  atelier  inspirat 
 en  la  pedagogía  Reggio  Emilia,  apostem  per  la  llibertat  per  es�mular  el  pensament  crea�u  i  l’autoconfiança 
 en  una  ac�vitat  on  treballaran  amb  materials  naturals  pintant,  estampant,  modelant  i  on  el  procés  és  més 
 important que el resultat. Els infants que l’han fet aquest curs l’han gaudit mol�ssim. 

 ●  FRANCÈS.  IDIOMES  TARRADELLAS  aquest  curs  s’ha  iniciat  amb  l’oferta  del  francès  a  par�r  de  3r,  amb 
 molt  bona  acollida.  Per  tant,  es  manté  a  la  graella  amb  més  grups,  per  tal  de  poder  fer  grup  de  con�nuïtat  i 
 nous grups pels infants que vulguin iniciar-se amb aquest idioma! 

 ●  TEATRE  .  ARTICA,  del  Teatre  Regina,  ens  proposa  endinsar-nos  en  les  arts  escèniques.  Pels  més  pe�ts 
 con�nuaran  aprenent  de  manera  lúdica  les  nocions  bàsiques  del  teatre,  per  potenciar  la  crea�vitat, 
 l’escolta  ac�va,  la  memòria  i  la  concentració.  Per  la  comunitat  de  mitjans  i  grans  desenvoluparan  la 
 capacitat  expressiva  del  cos  tant  a  nivell  �sic  com  verbal  .  Al  final  de  curs  tots  posarem  en  pràc�ca  tot  el 
 que hem assolit amb la posada en escena i representació d’una obra. 

 ● TALLER UKELELE . La nostra referència musical a les Extraescolars, CEM DA CAPO que treballa amb 
 nosaltres  des  de  fa  molts  anys  amb  la  Guitarra  i  el  Teclat,  es  va  atrevir  a  ensenyar-nos  a  tocar  l’Ukelele  als 
 migdies  i n’ha �ngut molt d’èxit! 

 I  per  descontat,  seguim  oferint  les  ACTIVITATS  HABITUALS  i  que  ja  són  clàssics  perquè  formen  part 
 indiscu�ble de la nostra oferta, però que curs rere curs es renoven i milloren. 

 Malaurademnt  les  empreses  que  ges�onen  les  piscines  del  barri  no  ens  han  pogut  oferir  l’ac�vitat  pel 
 proper  curs,  però  seguim  en  contacte  directe  amb  elles  per  recuperar  l’ac�vitat  de  piscina  tan  bon  punt 
 reprenguin les extraescolars en les seves instal.lacions 

 Pel  que  fa  a  les  INSCRIPCIONS  ,  des  de  fa  uns  anys  la  Vocalia  n'ha  procurat  la  seva  facilitat  i  agilitat  amb  la 
 tramitació  on  line,  enguany  també  seran  TOTES  ON-LINE.  El  període  d'inscripció  serà  del  13  al  20  de  juny, 
 ambdós  inclosos,  excepte  per  a  les  famílies  de  P3  que  hauran  de  fer-la  al  setembre,  coincidint  amb  el  període 
 d'inscripció per a les places vacants de la resta d'alumnes de l'escola. 

 Recordeu que per fer ús de les ac�vitats extraescolars és  OBLIGATORI ser soci de l’AFA  . 

 Darrera  d'aquesta  graella  hi  ha  molta  feina  i  il·lusió  de  mares  i  pares  voluntaris  de  l’AFA  que  treballem 
 tot  l’any  conjuntament  amb  les  empreses  que  ofereixen  les  diferents  ac�vitats  i  l’equip  direc�u  de 
 l’escola,  per  donar  aquest  servei  a  les  famílies  i  per  vetllar  per  la  seva  qualitat.  L'equip  d'extraescolars  de 
 l'AFA con�nuarem treballant un any més per seguir fent-ho possible!! 

 Rebeu una salutació cordial ! 

 Tota  aquesta  informació  podrà  pa�r  canvis  i  anul.lacions  doncs  queda  condicionada  als  possibles  canvis 
 norma�us degut a les mesures que es prenguin  per la COVID-19. 



 INFORMACIÓ  PRÀCTICA  DE  LES  EXTRAESCOLARS  PEL  CURS 
 2022-2023 

 A  con�nuació  us  fem  a  mans  de  tota  la  informació  pràc�ca  que  acompanya  a  la  graella  d’extraescolars.  En 
 aquest  document  trobareu  els  enllaços  per  les  inscripcions  de  les  diferents  ac�vitats  i  resta  d’informació 
 d’interès. Us recomanem que ho llegiu amb deteniment. 

 A tenir en compte: 

 ●  Les ac�vitats del programa poden variar d’horari, anul·lar-se o obrir-se’n de noves en funció dels 
 inscrits. 

 ●  En  cas  de  que  els  inscrits  en  una  ac�vitat  sigui  superior  al  nombre  de  places  que  s'ofereixen,  es 
 prioritzarà la con�nuïtat en l'ac�vitat i si fos necessari, es resoldrà per sorteig. 

 ●  Els  nens  i  les  nenes  que  realitzin  ac�vitats  a  1a  hora  serán  recollits  a  la  seva  corresponent  hora  de 
 sor�da  pel monitor/a. 

 ●  Som-hi  Dansa  :  Els/les  monitors/es  de  l’ac�vitat  recolliran  els  infants  a  la  seva  corresponent  hora  de 
 sor�da  i  els  duran  a  les  instal·lacions  on  es  realitzarà  l’extraescolar.  Les  famílies  hauran  de  recollir-los 
 al lloc on es realitza l’ac�vitat. (C/ Del Comte Borrell, 334). 

 ●  Robó�ca  A.H.A!  STEAM  :  Els/les  monitors/es  de  l’ac�vitat  recolliran  els  infants  a  la  seva  corresponent 
 hora  de  sor�da  i  els  duran  a  les  instal·lacions  on  es  realitzarà  l’extraescolar.  Les  famílies  hauran  de 
 recollir-los al lloc on es realitza l’ac�vitat (C/ Urgell, 268). 

 ●  Just  for  you  kids:  Els/les  monitors/es  de  l’ac�vitat  recolliran  els  infants  a  la  seva  corresponent  hora  de 
 sor�da  i  els  duran  a  les  instal·lacions  on  es  realitzarà  l’extraescolar.  Les  famílies  hauran  de  recollir-los 
 al lloc on es realitza l’ac�vitat (c/Casanova, 173) 

 ●  Hoquei  :  Els/les  monitors/es  de  l’ac�vitat  recolliran  els  infants  a  la  seva  corresponent  hora  de  sor�da  i 
 els  duran  a  la  pista  poliespor�va  de  l’Escola  Industrial  .  Les  famílies  hauran  de  recollir-los  al  lloc  on  es 
 realitza l’ac�vitat (c/ Viladomat 262) 

 ●  Futbol  sala  de  2n  :  Els/les  monitors/es  de  l’ac�vitat  recolliran  els  infants  a  la  seva  corresponent  hora 
 de  sor�da  i  els  duran  al  pavelló  de  l’Escola  Industrial  .  Les  famílies  hauran  de  recollir-los  al  lloc  on  es 
 realitza l’ac�vitat (c/ Viladomat 262). 

 Subvencions  per  ac�vitats  espor�ves  :  A  par�r  del  7  de  Setembre,  informeu-vos  sobre  les  subvencions  per  a 
 la pràc�ca espor�va fora de l’horari escolar per a infants i adolescents de 6 a 17 anys. 

 Reunió informa�va : 

 Es  faran  reunions  informa�ves  de  presentació  de  les  següents  empreses  i  ac�vitats,  en  format  on  line  en  les 
 següents dates: : 

 L'Associació  Espor�va  Eixample  ens  presentarà  les  novetats  que  ens  proposa  pel  curs  22/23  :  el  dia  16  de 
 juny a les 18.00h. 

 El  responsable  de  la  Secció  amateur  de  Hoquei  del  FC  Barcelona  ens  explicara  en  detall  el  con�ngut  de 
 l’ac�vitat  que  aquest  any  us  presentem  com  a  novetat  ,  la  dinàmica  de  la  classe  i  resoldrà  els  dubtes  que 
 pugueu tenir:  13 de juny a les 19.15 



 Inici  de  les  ac�vitats  extraescolars  :  DILLUNS  12  de  SETEMBRE  de  2022.  (Excepte  Anglès  de  P3  que  comença 
 al gener). 

 Inici del servei d’acollida i ludoteca  : primer dia  d’escola ( 5 de setembre de 2022) 

 Important:  El compliment de totes les normes de l’escola  es man�ndrà vigent dins l’horari extraescolar. 
 L’incompliment  podrà  comportar  tant  la  suspensió  de  l´  alumne,  com  l’avaluació  del  funcionament  de 
 l’ac�vitat per l’equip direc�u del centre. 

 Treballem per la formació integral de l’alumne, sense cap diferència per gènere, edat o condició �sica. 
 La compe�ció forma part de la formació i en cap cas és un objec�u. 
 Les  ac�vitats  programades  per  l’escola  com  festes,  nadales,  etc.  tenen  prioritat  sobre  els  espais  a  les 
 ac�vitats  extraescolars  així  que  és  possible  que  si  es  solapen,  aquestes  és  puguin  modificar  o  suspendre.  Les 
 ac�vitats suspeses no serán recuperables ni reemborsables. 

 Requisits  d’inscripció  :  Per  a  les  inscripcions  necessiteu  tenir  a  mà  les  dades  bancàries  i/o  targeta  bancària 
 per  domiciliació  de  rebuts  i  estar  al  corrent  del  pagament  d’ac�vitats  del  curs  21-22  i  de  la  quota  del  AFA 
 2021/22. 
 Les inscripcions seran  totes On-Line  . 
 Pel  que  fa  a  les  inscripcions  del  Setembre  ,�ndran  lloc  del  29  d’agost  a  l’1  de  setembre  per  a  alumnes  de  P3  i 
 inscripció de places lliures que hagin quedat al juny . 

 Inscripcions ON-LINE  del 13 al  20  de juny  ambdós inclosos  a: 

 ●  Ac�vitats Espor�ves AEE :  INSCRIPCIÓ ACTIVITATS  ESPORTIVES AEE 

 ●  Gimdansa  SOM-HI DANSA :  INSCRIPCIÓ SOM-HI DANSA 

 ●  Robó�ca  A.H.A! STEAM :  INSCRIPCIÓ ROBOTICA 

 ●  Escacs EDAMI  :  INSCRIPCIÓ ESCACS 

 ●  Acollida  ALCOES  :  Full inscripció a  la web de l'AFA  omplir  i enviar a  alcoesmallorca@gmail.com 

 ●  Música CEMDACAPO :  I  NSCRIPCIO ACTIVITATS MÚSICA CEM  DA CAPO 

 ●  Manualitats crea�ves, Just for you kids :  INSCRIPCIÓ  MANUALITATS CREATIVES 

 ●  Laboratori  d’Art i Crea�vitat, Li�le Makers: 
 1er, 2on,3er:  INSCRIPCIO LABORATORI D'ART 1ER 2ON  I 3ER 
 4rt, 5è i 6è:  INSCRIPCIO LABORATORI D'ART 4RT 5R I  6E 

 ●  Anglès I francès IDIOMES TARRADELLAS :  INSCRIPCIÓ ANGLÈS  i FRANCÈS 2022-23 

 ●  Anglès Idiomes Tarradellas ADULTS :  INSCRIPCIÓ ANGLÈS  PER ADULTS 2022-23 

 ●  Ioga IOGAINENS :  INSCRIPCIÓ IOGA 

 ●  Educació Emocional MAR MILÁN SEDA:  INSCRIPCIÓ EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 ●  Teatre, Àr�ca (teatre Regina):  INSCRIPCIÓ TEATRE 

 ●  Ioga adults JUSTWELNESS  INSCRIPCIÓ IOGA ADULTS 

http://www.ae-eixample.cat/
https://somhidansa.cat/mallorca/
https://forms.gle/Gn8KnG9pE3AM2bxr6
https://forms.gle/qWfDL1WdeArBLmxW9
https://afamallorca.cat/sites/default/files/inline-files/INSCRIPCI%C3%93%20SAM%20-%20SAT%20CURS%202021-2022_ESCOLA%20MALLORCA_0.pdf
mailto:aalcoesmallorca@gmail.com
https://www.cemdacapo.com/extraescolars
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDqbf6yw2rlGlY7nja1BHiOrwpROixqvSJsWRzxrnNCHgbpA/viewform
https://www.littlemakers.eu/events/extraescolar-escuela-mallorca-primer-ciclo-3
https://www.littlemakers.eu/events/extraescolar-escuela-mallorca-segundo-ciclo-1
https://docs.google.com/forms/d/12lK7CtBl_hmwwZHFrOqjA41gPjM5AQgDIfrmAxw7X54/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1SMHu96X621H_Fab0Ozutwi_NFMctU7SyKOcpLZu47-s/edit
https://docs.google.com/forms/d/19lFfNElGhqp9J7uwP1dcvB72Lxz728UmxdlPDMayxws/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX7a88CZ-dLbFJv9yzq1ZqdVSpTa3lz1wGpNUvSNXKgD1Wkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv5TuSDqEGbgUPlUn9gI_91xrYDSazNOHacBEpa5H8knosqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.pumpopart.com/escolamallorca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xK7IqB_esWCc8n5PW2hBtrywzSCXIvTszYGKGaVp29tzaQ/viewform


 ●  Hoquei sala:  INSCRIPCIÓ HOQUEI 

 ●  Batucada en família SolRePERCUSSIÓ:  INSCRIPCIÓ BATUCADA EN FAMILIA 

 Dades de contacte: 

 Podeu  contactar  amb  cada  una  de  les  empreses  que  ofereix  el  servei  per  telèfon  o  email  trobareu  les  dades 
 de contacte  a la graella. 

 Podeu  contactar  també  amb  la  secretaria  de  l'AFA  a  secretaria@afamallorca.cat  i  també  presencialment  i/o 
 telefònicament de Dll a Dv de 9h a 11h i Dimarts de 15.30h a 17.30h (Clara 652.494.185) . 

 Per  a  més  informació  visiteu  la  web  de  l'AFA  on  trobareu  informació  detallada  i  criteris  pedagògics  referents 
 a cada ac�vitat així com la norma�va etc. 

https://docs.google.com/forms/d/1NFzMKHAeebWUXuioO__Ogl-f_M97P2FDHhlc31iwaRE/edit?usp=sharing
https://www.solrepercussio.cat/taller-percussio-batucada/tallers-extraescolars-percussio-batucada/inscripcions/
mailto:secretaria@afamallorca.catq
http://www.afamallorca.cat/

