
 

 

 
AFA Escola Mallorca 
Londres, 64, Baixos 
08036 Barcelona 
www.afamallorca.cat 

 

 

 
 
Associació de Famílies Escola Mallorca 
NIF G60667607 • Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 23 de setembre de 1983 a la Secció 1 número 6352. 

 

MEMÒRIA VOCALIA EXTRAESCOLARS 2020-2021 

 

 

La vocalia d’extraescolars ha consolidat durant aquest curs un gran equip molt compromès, 
treballador i amb ganes d’aportar projectes i noves idees. Actualment les components som: 
Anna Rivera, Cristina Heras, Laura Duran, Vanessa Espinosa i Sara Domènec. 

Aquest curs ha seguit  marcat per la pandèmia i ens hem hagut d’anar adaptant a les diferents 
normatives que ens anaven imposant. Tot i així, variant les condicions (presencials ,online o 
mixtes), els grups (bombolles o no, número màxim d’infants per grup…) i les entrades i 
sortides, hem pogut tirar endavant totes les activitats .  

 

Com cada any l'equip d'Extraescolars va tenir la graella  d'activitats a punt per presentar-la 
al Consell Escolar del Maig de 2020 i d'aquesta manera poder lliurar aquesta informació a les 
famílies amb prou temps perquè s’organitzessin i decidissin a quines activitats volien 
inscriure els seus infants. Aquest curs hem tornat a fer la reunió i les preinscripcions de les 
extraescolars al juny, exceptuant els nous alumnes de P3 que ho han de fer al setembre, tot 
i que si son germans d'infants que ja estan a l'escola, també ho poden fer al juny. 

 

S’han organitzat, coordinat i fet seguiment de les activitats extraescolars ofertades per a 
infants i per a adults (veure annex, publicació graella activitats), així com els casals d’estiu, 
les colònies de cap de setmana, ludoteques de matí i tarda i servei d'acollida per infants en 
les diverses reunions tant de tutoria com d'AFA. Les xerrades per famílies han passat a 
organitzar-se desde una vocalía específica creada per això: “Vocalia Escola de Famílies”. 

 

Des de la vocalia volem destacar que durant tot el curs,  hem treballat de valent per tal 
d’orientar i ajudar  tant a les empreses per poder seguir oferint les seves activitats, com a les 
famílies amb els seus dubtes i neguits. I volem també agrair a la direcció per les facilitats que 
ens han donat en tot moment. 
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Respecte d'anys anterior, la vocalia ha assolit el següent : 

 

● ACOLLIDA i LUDOTEQUES: 

Consolidació per 10è any de la empresa ALCOES en la prestació de servei  d'acollida i 
ludoteca. 

 

● ACTIVITATS MUSICALS:  

Consolidació de les activitats musicals per 14è any consecutiu amb l'empresa Cem da 
Capo, que creix cada curs en número d’inscrits amb un total de 56 inscrits, entre els 25 
d’Iniciació Musical, els 19 del taller de guitarra i els 12 de taller de teclat. 
 

● ACTIVITATS ESPORTIVES: 

Consolidació per 14è any consecutiu de l'empresa Associació Esportiva Eixample en 
l’àrea dels diferents Esports. Destacar que varen començar amb 58 inscrits al 2006 i 
que aquest curs ja compten amb un total de 194 infants, pràcticament els mateixos 
que l’any passat,  gaudint de les diferents extraescolars esportives. 
 
Comentar que aquest numero d’inscrits ha anat creixent any rere any però tot i que 
hem anat buscant alternatives i solucions,  al tenir dèficit d’espais, hem arribat ja al 
màxim d’inscrits fet que fa que molts infants s’hagin quedat sense places de moltes de 
les activitats… 
 

● ESCACS: 

Consolidació per 6è any de l'activitat d'escacs durant l'estona de menjador dels 
divendres per a alumnes de P5 a 6è, amb l'empresa Edami. 
Aquesta activitat també creix en interès any rere any,  amb un total d'inscrits de 100 
inscrits aquest curs. Per tal de mantenir els grups bombolla es va realitzar per grups 
classe cada grup a la seva respectiva aula. 
 

● DANSA/GIMDANSA: 

Consolidació per 5è any consecutiu de l'Activitat de gimdansa amb l'empresa Som-hi 
Dansa, que també creix en número d'inscrits amb un total de 37 infants. 
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● ROBÒTICA:  

Degut a que la qualitat de l’activitat havia anat baixant i mostrant moltes deficiències, 
aquest any hem canviat d’empresa i hem començat a treballar amb A.H.A Steam, una 
empresa veïna de l’escola, de la que estem molt contentes amb la seva gestió tant a la 
vocalia com a les famílies. 
Com a primer any, han tingut un total de 8 inscrits.  
Esperem que consolidin l’activitat i la col·laboració amb l’escola i que l’any que ve 
siguin molts més. 

 
 

● ANGLÈS: 

Després de l’èxit del seu primer any, consolidem per 2n curs l'acadèmia Idiomes 
Tarradellas, que ha ofert l’activitat a tots els alumnes de l’escola, i basant-se en la 
iniciació a la lectoescriptura, ha fet classes d’una hora, per als més petits, de P3 a 1r i 
de 90 mins per als més grans de 2n a 6è. Poden fer variacions en la composició dels 
grups segons nivell i domini de la llengua 
  
Considerem que ha seguit tenint molt bona acceptació cosa que fa que hagi crescut en 
número d’inscrits passant dels 60 que tenia el curs passat a 87 d’aquest curs i que el 
feed-back amb les famílies ha estat molt positiu. 
 

● ARTS PLÀSTIQUES: 

Per segon any consecutiu, la Karla Díaz va oferir l’extraescolar d’arts plàstiques. Va 
començar amb un grup de 10 infants els dijous de 5è i 6è. Al grup de 2n-4t es van 
apuntar 5 infants i al no arribar al mínim necessari no es va formar el grup. L’activitat 
va anar be per aquest grup, tot i que hi va haver alguna baixa durant l’època que es va 
haver de realitzar online. Per aquesta raó i per raons personals la Karla ens va 
comunicar abans de començar el tercer trimestre que ho deixava i no podia continuar 
oferint l’activitat durant el darrer trimestre. Vam pensar en buscar una alternativa, 
però no teníem el temps suficient per començar-la ja aquell curs. Ens vam posar 
l’objectiu pel curs següent. 

 

Adicionalment, es van començar les següents extraescolars: 

 

● IOGA: De la ma de Iogainens. Es va començar amb un grup d’infantil (4 infants), un 
grup de primària (4 infants) i els divendres ioga en família ( infant/s + mare o pare : 8 
famílies). Després del confinament, es va fer una classe de prova al grup d’infantil i va 
augmentar bastant el número d’inscrits (uns 8). Va acabar sent una activitat molt ben 
rebuda. 
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● EDUCACIÓ EMOCIONAL: De la ma de Mar Milan Seda. Vàrem proposar l’activitat 
només a primària. Es va començar amb un grup de 10 inscrits de 2n i 3r.  Una hora a la 
setmana més explicació setmanal a les famílies del que tractaven a cada sessió. Va tenir 
molt bona acollida. 

 

● ACTIVITATS PER ADULTS: 

 
Les activitats per adults es van veure afectades per les restriccions de la covid 19. Pel 
que fa al bàsquet, autogestionada per l’AFA, van iniciar l’activitat, però a les poques 
setmanes la van deixar de fer. 
 
Pel que fa a l'activitat de CORAL de pares i mares gestionada per Cem da Capo així com 
l’activitat autogestionada de Batucada no es van realitzar. 
 
Tonificació (AEE) la van iniciar el 4 de març i l'activitat de Ioga a càrrec de Jaume Royo 
la van realitzar també a l’inici de curs i a l’últim trimestre (sempre que va estar permès 
per les restriccions de la pandèmia). 

 
 

● COLÒNIES:  

Consolidació per 9è any consecutiu de l'organització de les Colònies per Associació 
Esportiva Eixample. (amb la interrupció el curs 19-20, ja que degut a la pandemia es 
van haver de suspendre.)  
 
Atès que al curs 19-20 l’AFA ja s’havia dipositat una bestreta per reservar la casa de 
colònies “Dom Bosco” a Castellnou del Bages i es van haver de suspendre per la 
 pandèmia, es va acordar que el dipòsit quedaba com a reserva per a les colònies 
d’aquest curs 20-21. 

 
Es van realitzar el cap de setmana del 29-30 de maig. Va ser un èxit rotund de 
participants. Es van apuntar 232 infants (2 de P3, 20 de P4, 24 de P5, 30 de 1r, 32 de 
2n, 36 de 3r, 33 de 4t, 27 de 5è i 30 de 6è). Les sol.licituds van superar les places 
disponibles. Pel curs que ve ens proposem buscar una casa més gran per donar cabuda 
a tothom. 
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OBJECTIUS 2021-2022 

 

1. Mantenir i vetllar per la qualitat del servei de totes les activitats i projectes assolits, 
que són molts. 

2. Oferir alguna nova activitat tenint en compte les preferències que van sortir de 
l'enquesta que vam realitzar a  les famílies: Teatre, francès, ukelele, voleibol… 

3. Recuperar l’extraescolar de piscina. 

4. Buscar una nova empresa per l’extraescolar d’arts plàstiques. 

5. Introduir extraescolars al migdia (educació emocional i instrument). 

6. Fer una vocalia específica de colònies que pugui dedicar-s’hi més, tant a les de l’AFA 
com a les converses amb l’escola perquè realitzin colònies en horari escolar amb 
mestres de l’escola. Pel que fa a les de l’AFA, l'objectiu és buscar una casa més gran 
per tal de que hi hagin suficients places i no es quedi cap infant sense poder anar.   

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

En general la visió de la vocalia es que tot i la situació de pandèmia que hem viscut, s'ha fet 
molta feina, amb bons resultats i ens agradaria destacar que durant el curs 20-21,han fet 
extraescolars uns 514 alumnes a la setmana.  (466 el curs anterior). 

 


