
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 21-22 

FUTBOL

L’activitat té l’objectiu d’iniciar-nos a 
l’esport del futbol coneixent la seva 
reglamentació, tècniques específiques i 
tàctiques col·lectives en el joc ofensiu i 
defensiu. Com a complement a aquesta 
activitat es realitzaran partits amistosos 
amb altres escoles i concursos d’habilitat.

HORARI: DIMARTS DE 16:30 A 18:00

GESTIONA L’ACTIVITAT: PLA CATALÀ DE 
L’ESPORT

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 20 € / ANY 

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 45 € / ANY

INSCRIPCIÓ: 
https://www.afaescolalesarrels.com/extraes
colars

BASQUET

L’activitat té l’objectiu d’iniciar-nos a 
l’esport del bàsquet coneixent la seva 
reglamentació, tècniques específiques 
i tàctiques col·lectives en el joc ofensiu 
i defensiu. 

AQUESTA ACTIVITAT 
S’OFERIRÀ A PARTIR DEL 
SEGON TRIMESTRE

ESCACS

L’activitat té l’objectiu d’iniciar els 
infants al escacs, coneixent la seva 
reglamentació, conceptes bàsics i els 
moviments de les peces. Els escacs 
desenvolupen els diferents aspectes 
de la personalitat i són un gran ajut en 
la formació integral dels nens.

AQUESTA ACTIVITAT 
S’OFERIRÀ A PARTIR DEL 
SEGON TRIMESTRE

https://www.afaescolalesarrels.com/extraescolars
https://www.afaescolalesarrels.com/extraescolars
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ROBÒTICA EDUCATIVA (PRIMARIA)

Els alumnes aprendran a muntar i programar el seu 
propi robot, treballant en conceptes de programació i 
muntatge, i possibles millores dels seus dissenys per 
assolir els reptes proposats. Les sessions de robòtica 
s’alternaran amb sessions destinades a la creació de 
videojocs, treballant perspectiva en tres dimensions, 
les proporcions, la lògica i el pensament 
computacional, mentre els alumnes aprenen les 
bases de la programació orientada a objectes.

HORARI: DIMECRES 16:30 A 18:00

GESTIONA L’ACTIVITAT: INNOVA’T EDUCACIÓ

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 26 €/MES + 10€ 
MATRICULA

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 30 €/MES +20 € 
MATRICULA

INSCRIPCIÓ:
https://afaescolalesarrels.com/extraescolars

JOCS DE TAULA

Els alumnes aprendran a guanyar i perdre, així com 
respectar el material, l’opinió dels demes i 
argumentar les nostres decisions i dubtes. El nostre 
objectiu es reforçar l’agilitat mental i crear empatia 
cap a la resta de jugadors, aprendre a relacionar-se, 
creure en un mateix, i gaudir del moment. Els jocs 
que utilitzem són visuals,dinàmics, divertits i amb 
una dificultat adequada a l’edat i experiència.

HORARI: DIJOUS 16:30 A 17:45

GESTIONA L’ACTIVITAT: GAROU

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 20 €/MES

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES:  25 €/MES

HI HA DOS REBUTS DE 80€ O 100€, UN A FINALS 
DE SETEMBRE I L’ALTRE A FINALS DE GENER

INSCRIPCIÓ
https://afaescolalesarrels.com/extraescolars

https://afaescolalesarrels.com/extraescolars
https://afaescolalesarrels.com/extraescolars
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BALLEM (A PARTIR DE 5 ANYS)

L’activitat de Fity-Dance és una activitat pensada 
perquè els participants puguin descobrir, aprendre i 
gaudir de diferents estils de ball. El ball és una forma 
divertida de fer esport i treballar la psicomotricitat.

HORARI: DILLUNS  DE 16:30 A 17:45

GESTIONA L’ACTIVITAT: LA BAMBALINA

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 22 €/MES

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES: 26 €/ MES

DESCOMPTE 6% SEGON GERMÀ

INSCRIPCIÓ:  
https://infolabambalina.typeform.com/to/wqh9UQzv

SERVEI DE LECTURA

Quan llegim junts, podem comentar històries, 
assimilar millor que es llegeix i mostrar a l’infant 
certs aspectes que hagi pogut passar per alt. Per 
això, proposem aquest servei per fiançar l’afició dels 
nens per la lectura. Llegir endinsa als infants a un 
món de fantasia i els aporta un gran nombre de 
beneficis.

HORARI: DIVENDRES DE 16:30 A 17:45

GESTIONA L’ACTIVITAT: LA BAMBALINA

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 20 €/MES

PREU FAMÍLIES NO SÒCIES:  24 €/MES

DESCOMPTE 6% SEGON GERMÀ

INSCRIPCIÓ:
 https://infolabambalina.typeform.com/to/wqh9UQzv

https://infolabambalina.typeform.com/to/wqh9UQzv
https://infolabambalina.typeform.com/to/wqh9UQzv
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ACTIVITATS ESPORTIVES NOMÉS PER SOCIS DE L’AFA

PISCINA

Cal que les famílies s’encarreguin del transport i de 
l’estona de vestuari. L’AFA només organitza l’activitat 
per poder gaudir d’un millor preu pel curset. L’AFA no 
fa la selecció de nens i nenes, això ve donat per la 
Direcció de la Piscina municipal.

DIFERENTS HORARIS (MIRAR ENLLAÇ 
INSCRIPCIÓ)

GESTIONA L’ACTIVITAT: PISCINA MUNICIPAL DE 
SALT

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 50 € EL TRIMESTRE 
(APROXIMADAMENT)

INSCRIPCIÓ: 
https://afaescolalesarrels.com/extraescolars

JUDO (A PARTIR DE 5 ANYS)

L’activitat té l’objectiu d’iniciar-nos a l’esport del judo. 
El judo permet una educació física integral, 
potenciant totes les possibilitats psicomotrius i de 
relació amb les de les persones, utilitzant el joc i la 
lluita com element integrador i dinamitzador i 
introduint la iniciació tècnica-tàctica esportiva de 
forma adaptada. els nens i joves. L’activitat es 
realitza al pavelló d’esports de Salt (gimnàstica)

HORARI: (P5-1-2 curs) DIMARTS O DIVENDRES 
DE 17:30 A 18:30 O DISSABTE 10:30-11:30

(3-4-5-6 curs) DIMARTS I DIVENDRES 18:30-19:30 
O DISSABTES 9:30-10:30

GESTIONA L’ACTIVITAT: ASSOCIACIÓ GIRONA-
JUDO

PREU FAMÍLIES SÒCIES: 10 €/MES
+ 10 € MATRICULA

INSCRIPCIÓ: 
https://afaescolalesarrels.com/extraescolars

https://afaescolalesarrels.com/extraescolars
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