
 
 
 

EXTRAESCOLARS PER PARES, MARES I TUTORS  

A l’escola Univers hi ha una amplia i molt atractiva proposta d’extraescolars per pare, mares i 
tutors. De moment són 8 activitats, dues de les quals s’hi pot participar amb infants.  

No cal ser un gran expert en cap de les matèries només cal tenir ganes de participar. Si esteu 
interessats en alguna, us podeu posar en contacte amb la persona de referència.  

ACTIVITATS DE PARES/MARES/TUTORS:  

TEATRE  
Treballarem a través del joc teatral, sempre. La desinhibició, el trencament de la 
vergonya, i la seguretat d’un mateix. La llibertat expressiva: corporal i verbalment. La 
llibertat creativa: tant a l’hora de crear personatges, com situacions, arguments o escenes 
concretes. Et text teatral: llegint, versionant i gaudint textos de diferents autors i gèneres. 
I al final de curs, si s’escau, representarem alguna cosa oberta al públic. 

Persona de contacte: Pau Plana - pauplanacervello@gmail.com  
Horari: dimarts de 20h a 22h  
Lloc: l’escola  
Cost: cost 5€/sessió  

IOGA  
Persona de contacte: Diana Casellas – dianacasellas@yahoo.com  
Horari: dijous de 20:30 a 21:45h 
Lloc: l’escola  
Cost: aproximadament 20€/mes (depèn del nombre de participants)  

VOLEI  
Un cop per setmana quedem alguns pares i mares de l’Univers per jugar a volei entre ells.  

Persona de contacte: César – cesarkal@gmail.com  
Horari: dimecres de 20h a 21:30h  
Lloc: l’escola  
Activitat gratuïta  

RUNNERS  
Un grup de pares i mares quedem a plaça Rovira els dimecres a les 21:15h i pugem al Parc 
Güell, o al Carmel, o...... durant una horeta, després, per a qui s’apunti, es fa rehidratació 
al bar.  
Persona de contacte: Ferran Bosch – ferranbosch@gmail.com  
Horari: dimecres a les 21:15h  
Lloc: sortida des de plaça Rovira  
Activitat gratuïta  
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FUTBOL  
Un cop per setmana quedem alguns pares i mares de l’Univers per jugar a futbol entre ells 
i, de tant en tant, fem algun partit contra els monitors.  

Persona de contacte: David Martínez – dselva53@hotmail.com  
Horari: dimarts de 20:30h a 21:30h  
Lloc:  a la pista de l’escola  
Activitat gratuïta  

CLUB DE LECTURA 
El Club de Lectura de l'Univers som un grup de pares i mares que ens reunim un cop cada 
mes i mig, aproximadament, per comentar una novel·la o llibre de relats que prèviament 
hem escollit entre tots. Formar part del club no implica haver d’assistir a totes les sessions 
ni cal haver-se acabat el llibre per participar-hi (tot i que és molt recomanable). Intentem 
tenir en compte la nostra condició de pares i mares atrafegats i amb poc temps a l'hora de 
triar les lectures (els volums de 1000 pàgines no són benvinguts!).  

Persona de contacte: Núria Alemany – nurialemany@hotmail.com – 600.838.799  
(per poder-vos afegir al whatsapp del grup cal que indiqueu el vostre nom i cognoms, 
curs del fill o fills i número de telèfon)  

Horari: No hi ha un horari definit  
Lloc: l’escola  
Activitat gratuïta  

 

ACTIVITATS PARES/MARES/TUTORS EN LA QUE ES POT PARTICIPAR AMB 
ELS INFANTS:  

BATUCADA  
Un grup de mares i pares de l’AFA hem organitzat una batucada. Us hi animeu? Està obert 
a tothom, només cal tenir-ne ganes!  

Contacte: batucada@afaunivers.cat  
Horari: divendres de 17h a 18h (l’activitat és quinzenal)  
Lloc: Atri de l’escola  
Cost: 20€ trimestral aproximadament (hi ha descomptes familiars, informeu-vos).  

GRUP DE VENT  
Aquesta és una activitat per infants i adults, no importa el nivell, només calen ganes de 
bufar! La intenció seria finalment acabar tocant juntament amb la batucada!  

L’activitat s’està organitzant actualment, per tant totes les dades estan pendents de ser 
formalitzades.  

Persona de contacte: Ferran Casals – activitatsfamiliars@afaunivers.cat (en el mail podeu 
explicar quin instrument toqueu, edat, etc...)  
Horari: divendres de 17 a 18:30h (activitat quinzenal, alternant amb la batucada)  
Lloc: l’escola  
Activitat gratuïta.  

Vinga, animeu-vos! Us hi esperem!  
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