
 

 

 

 

 

  
Horari secretària AFA :  
Dimecres 9-14h i 15-17h 

Divendres 9-13h 
Telèfon: 972 46 45 33  
afa.aldric@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IOGA AMB INFANTS  (INFANTIL) 

Connectant el COS, la MENT i el COR. Un viatge al 

meravellós món interior de l’infant, per a sortir amb 

més força i confiança en sí mateix@. Viatjarem a través 

del joc, de la música, dels contes... per a introduir-nos 

en la consciència corporal, la respiració, l’atenció plena, 

la gestió de les emocions, al silenci i a la relaxació. Un 

espai per a compartir i gaudir amb el cor i des del cor. 
 

HORARI RI àààààààà Dimecres de 13:30 a 14:30 

 

 

 

 

 

TALLER DibuixART  (1er, 2n i 3r de PRIMÀRIA) 

Els infants gaudiran elaborant les seves pròpies creacions. 

Utilitzarem la memòria i la imaginació. Observarem del 

natural, de fotografies i d’obres d’art d’altres artistes... L’eix 

central és el dibuix, utilitzarem tècniques seques com llapis de 

grafit, llapis de colors, pastels, retoladors i d’altres com les 

temperes... Estudiarem els colors, farem collage per aprendre 

el concepte de volum i pintura. Coneixerem artistes de diferents èpoques... 

HORARI RI àààààààà Dimarts de 16:30 a 18:00 

 

 

 

 

 

Soci No soci 
23€ 33€ 

Soci No soci Material 
40€ 50€ Inclòs 

  



Benvolgudes famílies, 

Des de l’AMPA, un any més, us fem arribar la informació relativa a les activitats 

extraescolars.  

El primer dia de curs rebreu la butlleta d’inscripció. L’últim dia per entregar-la és el 

dimarts, 19 de setembre de 2017. Caldrà lliurar-la a la mestra, a la secretària o 

dipositar-la a la bústia de l’AFA. 

Esperem que us agradin totes les propostes! 

Comissió d’extraescolars 

AFA Escola Aldric 
      ***       

IMPORTANT: El període d’inscripcions a les extraescolars és del 12 al 19 de 

setembre de 2017. NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL PRIMER DIA DE 

L’ACTIVITAT, ja que els vostres fills no figurarien a la llista i el monitors NO els 

recollirien a l’aula. 

Per evitar errors, aconsellem que qualsevol alta/baixa/modificació durant el curs, es 

comuniqui abans del dia 21 del mes en curs i tindrà vigència al mes següent.  

BAIXES: Per formalitzar una baixa caldrà presentar el model de comunicació que us 

facilitarà la secretària de l’AFA. Sense la presentació de l’esmentat model no es 

podrà considerar la baixa com a formalitzada. 

L’AFA es reserva el dret a modificar els horaris de les activitats (o suprimir-les) en 

funció del nombre d’alumnes inscrits. El nombre mínim d’alumnes per activitat és de 

8. 

Inici del servei de BON DIA: 12 de setembre de 2017* 

Inici del servei de LUDOTECA/ESTUDI: 12 de setembre de 2017* 

Inici de les activitats EXTRAESCOLARS: 2 d’octubre de 2017 
 

NOTA IMPORTANT: En el moment de la impressió d’aquest llibret informatiu encara 

no s’havia fet pública la data d’inici del curs escolar, per el que la data indicada no és 

100% segura. En tot cas, el servei BON DIA, LUDOTECA i ESTUDI començaran el 

mateix dia del curs. Les activitats extraescolars ho faran a partir del 2 d’octubre de 

2017. Disculpeu les molèsties. 

  

 

ROBÒTICA (INFANTIL I PRIMÀRIA) 

L'objectiu de l'ensenyament de la robòtica, és aconseguir una 

adaptació dels alumnes als processos productius actuals, on la 

tecnologia juga un rol molt important.  
 
 

 

*INFANTIL (P3, P4 i P5) Innova’t 0: es treballarà la creativitat amb activitats 

multimèdia encaminades a potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula, 

sempre de forma lúdica. 

 

HORARI RI àààààààà Dimarts de 16:30 a 17:30 

 

 
 

 
 

*CICLE INICIAL (1r i 2n de primària) Innova’t 1: es treballarà la creativitat amb peces 

de Lego® a les que hi poden afegir sensor i motors, per convertir les seves creacions 

en petits robots de Wedo que podran programar fent servir Scratch. 

 

HORARI RI ààààà Dimecres de 16:30 a 18:00 

 

 

 
 

 

*CICLE MITJÀ I SUPERIOR (3r, 4t, 5è i 6è de primària) Innova’t 2: s’introduirà a 

l’alumnat al treball amb robots més complets com són els nous Lego 

Mindstorms EV3. Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu, 

amb petits grups de 3-4 alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables. 

Cada deu minuts, tots els membres dels grups s’alternen les tasques d'enginyer, 

mecànic, cap de magatzem i director. 
 

HORARI RI àààààààà Divendres de 16:30 a 18:00 

 

 

 

 

 

Soci No soci 

25€ 35€ 

Soci No soci 

32€ 42€ 

Soci No soci 
32€ 42€ 



 

 

 

 
BTT (PRIMÀRIA) 

Es treballa la tècnica del ciclisme i les habilitats de la bicicleta de 

muntanya. 

Caldrà portar bicicleta i casc. S’haurà de signar autorització que 
permet fer sortides fora del recinte escolar. 
           

HORARI RI àààààààà Dimarts de 16:30 a 18:00i Dijous de 16:30 a 18:00:00 

 

 Soci No soci Assegurança 
Preu 1 dia  25€ 35€ Inclosa 

Preu 2 dies 30€ 40€ Inclosa 
 

 

 

 
TEATRE (PRIMÀRIA) 

Teatre i educació van lligats de la mà, ja que el món de la 

dramatització en l’àmbit educatiu és enormement valuós. En 

aquest espai, podran donar plena llibertat d’expressió a les 

emocions i els sentiments. Els ajudarà a perdre la vergonya i a 

divertir-se!!! 

Classes impartides per MARC CIURANA. 
 

HORARI RI àààààààà Dijous de 16:30 a 18:00 

 

Soci No soci 
23€ 33€ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORARI INFANTIL 

      

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
SERVEI BON DIA cada dia de 08:00 a 09:00 

13:30 - 14:15  
ANGLÈS 

 
ANGLÈS 

 

13:30 - 14:30   

IOGA AMB 
INFANTS   

      

 

SERVEI de LUDOTECA cada dia de 16:30 a 18:00 

16:30 - 17:20   
ANGLÈS 

 
ANGLÈS 

16:30 - 17:30  
ROBÒTICA - 

Innova't 0    

16:30 - 18:00 
PETITS 

CUINERS   
MULTIESPORTS 

GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA 

      

      

   

 

 

  

      

 

HORARI PRIMÀRIA 

      

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
SERVEI BON DIA cada dia de 08:00 a 09:00 

12:30 - 13:15 ESCACS ANGLÈS 4t-6è 
ANGLÈS 1r-3r 

ANGLÈS 4t-6è ANGLÈS 1r-3r 
MECANOGRAFIA 

      

 

SERVEI d’ESTUDI cada dia de 16:30 a 18:00 

16:30 - 17:20   
ANGLÈS 1r-3r 

 
ANGLÈS 1r-3r 

16:30 - 18:00 
 

BTT 
GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA 

BTT 
ROBÒTICA - 

Innova't (3è-6è) Taller 
DibuixART 

ROBÒTICA - 
Innova't (1r-2n) 

TEATRE 

16:30 - 18:30 
GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA     

  



 SERVEIS
 

  BON DIA 
Servei d’acolliment matinal de nens i nenes per a conciliar entre l’horari 

laboral i escolar. Horari de 08:00 a 09:00 o de 08:30 a 09:00 

 

Inici del servei de BON DIA: 12 de setembre de 2017 
 

 Soci Eventual 
soci 

No soci Eventual 
no soci 

08:00 – 09:00 35€ 6€ 45€ 8€ 

08:30 – 09:00 24€ 5€ 34€ 7€ 

 

 

 

LUDOTECA / ESTUDI 
Servei que permet conciliar l’horari de l’escola amb el de la famílies.  

 
Ludoteca: espai on els infants es senten molt a gust, es realitzen 

activitats que, dins un marc pedagògic, tenen la finalitat d’educar 

mitjançant jocs, joguines i d’altres materials didàctics creats per ells 

mateixos. 

 
Estudi: enfocat per a tots aquells nens i nenes que necessitin crear 

hàbits d’estudi i fer els deures amb el suport d’un educador 

qualificat. 
 

Inici del servei de LUDOTECA/ESTUDI: 12 de setembre de 2017 
 

 16:30 – 17:30 16:30 – 18:00 

 Soci No soci Soci No soci 

1 dia a la setmana 18€ 28€ 21€ 31€ 

2 dies a la setmana 28€ 38€ 41€ 51€ 

3 dies a la setmana 33€ 43€ 45€ 55€ 

4 dies a la setmana 37€ 47€ 54€ 64€ 

5 dies a la setmana 43€ 53€ 63€ 73€ 

Eventual 6€ 8€ 8€ 11€ 

 

  

 
 
 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA (INFANTIL I PRIMÀRIA) 

Els més petits s’iniciaran en aquesta disciplina treballant la 

psicomotricitat l’equilibri i la gimnàstica de terra. 

La resta d’alumnes durant a terme les diferents rutines 

relacionades amb aquesta pràctica esportiva.  re
 

 

HORARI INFANTIL     ààààààààà Divendres de 16:30 a 18:00 

HORARI PRIMÀRIA A A A àààààààààààààà Dilluns de 16:30 a 18:30 o dimecres de 16:30 a 18:00 

 

 Soci No soci 
Preu 1 hora ½ 27€ 37€ 

Preu 2 hores 35€ 45€ 
 

 

 

 

   PETITS CUINERS (INFANTIL) 

Petits cuiners: experimentació amb aliments freds. Cada dia 

podreu veure les creacions dels vostres fills, ja que el resultat el 

portaran a casa! 

 

 

 

 

HORARI RI àààààààà Dilluns de 16:30 a 18:00 

 

 Soci No soci Material 

Petits Cuiners 27€ 37€ Inclòs 

 

 

  



 
 
 

MECANOGRAFIA (PRIMÀRIA)IA) 

Aprendre a mecanografiar amb rapidesa permet estalviar molt de 

temps a l’hora de copiar textos a l’ordinador sense haver de mirar 

el teclat, escriure a la mateixa velocitat a la que s’està pensant, 

buscar per internet… Activitat que els ajudarà molt a l’hora de 

realitzar treballs, prendre apunts, etc… 

 els aju

c…  

 

HORARI RI ààà Dimecres de 12:30 a 13:15 

 

Soci No soci 
27€ 37€ 

 

 

 

ESCACS (PRIMÀRIA) 

Joc d’estratègia que desenvolupa la concentració, l’anàlisi i la 

intel·ligència. A més a més afavoreix el pensament organitzat i 

els ensenya a pensar abans d’actuar.  
 

 

 

HORARI RI àààààààà Dilluns de 12:30 a 13:15  

 

Soci No soci Federació 

16€ 26€ 15€ 
 

 

 
MULTIESPORTS (INFANTIL) 

Iniciació a diferents esports, potenciant el desenvolupament físic 

del nen o la nena a partir del joc.  
 

HORARI RI àààààààà Dijous de 16:30 a 18:00 

 

Soci No soci 
21€ 31€ 

EXTRAESCOLARS 

 

ANGLÈS (INFANTIL I PRIMÀRIA) 
The renowned academy Kensington School will offer its method of 

learning English language by specific material and oral 

communication.  

  

La reconeguda acadèmia Kensington School ens oferirà el seu mètode 

d’aprenentatge de la llengua anglesa, mitjançant material  específic i de 

comunicació oral.  

 de 

al. comu

 

INFANTIL: descobreix l’anglès de manera natural i dinàmica. Potenciem 

l’speaking i el listening! l’speaking i el listening!

PRIMÀRIA: començarem a treballar gramàtica, vocabulari... ens acostem a les 
 

PRIMÀRIA: començarem a treballar gramà
directrius recomanades per Cambridge!
 

HORARIS ANGLÈS INFANTIL 

MIGDIA IA IA àààààààààààà Dimarts i Dijous de 13:30 a 14:15 

o 

TARDA A àààààààà Dimecres i Divendres de 16:30 a17:20 

 

HORARIS ANGLÈS PRIMÀRIA (de 1er a 3er) 

MIGDIA IA IA à

(d r)

àààààààààà Dimecres i Divendres de 12:30 a 13:15 

o 

TARDA A àààààààà Dimecres i Divendres de 16:30 a17:20 

 

HORARI ANGLÈS PRIMÀRIA (de 4at a 6è) 

MIGDIA IA IA à

(d )

ààààààààààà Dimarts i Dijous de 12:30 a 13:15 
 

 

 Soci Germà 
soci 

No soci Matricula Material 

INFANTIL 39€ 35€ 49€ - 15€ 

PRIMÀRIA 39€ 35€ 49€ - 25€ 
 

 

  


