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INTRODUCCIÓ
Les activitats Extraescolar de l’AFA es regeixen pels següents objectius:
‐ Han de promoure el desenvolupament de la personalitat del infants.
‐ Es plantejaran d’acord a la línia pedagògica de l’escola i les directrius del Consell escolar.
‐ Seran específicament lúdiques, formatives i fomentaran les relacions entre els infants en 
un grup reduït.
‐ Estaran impartides per un professorat o monitoratge expert i titulat.
‐ Presentaran un projecte educatiu, que ha de ser acceptat per la comissió d’extraescolars.
‐ S’oferiran a tots els infants de l’escola L’Univers
‐ Seran obertes per als infants de fora del centre, en el cas de que hi hagi places lliures.

L’AFA contracta la cooperativa Garbuix , S.C.C.L. que serà la responsable de la coordinació i
gestió global de les activitats i serveis que s’ofereixen, vetllant pel seu bon funcionament i
fent alhora de lligam entre escola, famílies i les empreses contractades.
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AGENTS IMPLICATS
AFA Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola L’Univers

ELABORACIÓ DEL PROJECTE:  COMISSIÓ MIXTA

Comissió Activitats Extraescolars AFA

Membres Equip de mestres

APROVACIÓ DEL PROJECTE CONSELL ESCOLAR

EXECUCIÓ DEL PROJECTE EMPRESES  i/o ENTITATS EXTERNES
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Execució del projecte: L’EQUIP HUMÀ

COORDINACIÓ 

ACTIVITATS 
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MATI/TARDA

GARBUIX , S.C.C.L.

PAU PLANA
CRISTINA 
VIDAL

ESTER  SELLÉS

FRANCESC PERONA
FERRAN GATELL

COORDINACIÓ DEL DIA A DIA: LOURDES ADELL ( Garbuix sccl)

PAU 
PLANA
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TEATRE

El teatre és una eina d’expressió i de creativitat perfecta per als infants. 

En les nostres classes treballem tots els aspectes del teatre, des de la interpretació, fins a la dramatúrgia,
passant pel vestuari, l’escenografia, la llum, el so i la música.
Es tracta de donar eines per expressar‐se. Però també de despertar la passió pel teatre i per la narració
audiovisual, en tots els seus aspectes. És a dir, ajudar a entendre i gaudir els espectacles, siguin en el format
que siguin.

MESTRES :
L’activitat es realitza per diferents mestres: Pau Plana, Cristina Vidal, Tània Garrido, Xavier Pàmies i Ester Sellés. 
Els mestres tenen coneixements educatius i teatrals complets. Porten més de 10 anys dedicant‐se al teatre juvenil i infantil, i a 
l’ensenyança. 
Cada un d’ells, a més de tenir un coneixement complet de les eines educatives teatrals ha adquirit diverses especialitzacions. 
Pau Plana: Especialització en text i tècnica teatral. 
Cristina Vidal: Especialització en veu i maquillatge. 
Tània Garrido: Especialització en expressió corporal i treball en equip. 
Xavier Pàmies: Especialització en dansa i teatre corporal. 
Ester Sellés: Pedagoga :

OBJECTIUS: 
• Vèncer la vergonya i la por. 
• Aprendre a comunicar verbalment i gestualment. 
• Descobrir el món del teatre i de les arts escèniques 
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TEATRE
MÈTODE:

1.‐ Expressió Corporal:
a. Jocs de mímica
b. Jocs d’imitació
c. Jocs de representació de sentiments i emocions
d. Jocs musicals

2. Expressió verbal:
a. Explicació de contes (per part dels alumnes).
b. Representació d’escenes de contes o gags.
c. Improvisació d’escenes.
d. Creació de personatges
e. Imitació de personatges coneguts.
f. Jocs amb la veu:

Diferències agut/greu
Diferències ràpid/lent.
Diferències alt/baix.
Diferències Jove/vell
Vocalització

3. Relaxació i concentració
a. Control de la respiració
b. Escalfament del cos
c. Escalfament de la veu
d. Capacitat de concentració

4. Utilització d’elements:
a. Maquillatge
b. Titelles
c. Música
d. Escenografia

5. Comprensió
a. Comprensió i anàlisi de narració  de contes .
b. Comprensió i anàlisi de textos teatrals
c. Comprensió i anàlisi de guions audiovisuals.

6. Teoria:
a. Reconeixement dels diferents professionals del teatre:

actor, director,escenògraf, il∙luminador, etc.
b. Reconeixement dels diferents gèneres teatrals: 

comèdia, drama, tragèdia, musical…
c. Reconeixement de les diferents tècniques de narració 

dramàtica: teatre, opera, mímica, cinema, televisió

7. Extres:
a. Possible sortides a veure espectacles teatrals infantil, 

amb possibilitat de parlar amb els actors i creadors.
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TEATRE
CURSOS 
En tots els cursos el mètode sempre és a través del joc i de la diversió de l’alumne. 
S’explora la seva creativitat i la seva expressió mitjançant tots els recursos. 
PRIMERS CURSOS: P4 i P5 
Els primers cursos son més dedicats a la iniciació al teatre. 
Mitjançant el joc es treballen tots els aspectes teatrals, i audiovisuals. 
Al final de curs no es presenta cap espectacle, sinó una classe oberta amb exercicis i escenes treballades a classe. 
INICI DE PRIMÀRIA: 1r i 2n 
Inici a la creació teatral. 
Sempre des del joc es creen escenes i arguments. 
S’utilitzen diferents recursos per a representar i crear aquestes escenes. 
S’enregistren arguments, escenes i petites obres en format audiovisual. 
Al final de curs es crea un espectacle i es mostra el darrer dia. 
PRIMÀRIA: 3r i 4rt 
Profunditzar en els arguments i el teatre. 
Es treballen guions escrits, s’estudien, es munten. 
Treball de diferents recursos per muntar escenes ja escrites o de nova creació. 
S’enregistren tot tipus de creacions en format audiovisual 
Mostra d’espectacle a final de curs. 
PRIMÀRIA: 5è I 6è 
Recerca de l’expressió artística. 
Treball dels diferents estils de narració, mètodes i gèneres. 
L’expressió tècnica: a través del vestuari, la llum, la música, l’escenografia i la direcció. 
Repartiment de feina i descoberta del treball en equip. 
Creació i realització d’un espectacle o projecte de final de curs. 
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TEATRE
ORGANITZACIÓ:
• Grups de nens:  El grup ideal és d’uns 8 nens. Sempre es pot ampliar, però aleshores surt a compte fer diversos grups.
• Horari: Una hora de teatre a la setmana

OBSERVACIONS
1. A final de cada curs es farà una classe de portes obertes, on els pares hi estan convidats i poden veure una classe amb els seus

fills.
2. Aquell dia s’entregarà un informe per cada nen, que avaluarà els coneixements adquirits durant tot el curs.
3. Els alumnes  d’Infantil (P‐4 i P5)no representaran un espectacle a final de curs.  Tot i que potser participen amb petits esquetxos 

o escenes curtes a la classe de portes obertes.
4. Durant la classe de portes obertes es presentarà un vídeo com a resum de la feina feta durant el curs. Aquest vídeo es lliurarà 

digitalment a totes les famílies per tal que el puguin gaudir a casa.
5. Les activitats extres que es realitzen fora de l’horari de classe, no són obligatòries.

PRESSUPOST:
Preu trimestral  soci AFA: 70 €
Preu trimestral NO soci AFA:  84 €

RESPONSABLE:
Pau Plana

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat
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CINEMA

El llenguatge audiovisual és cada vegada més present al dia a dia dels nostres infants. 
En les nostres classes treballem diferents aspectes de la creació audiovisual, el guió, la fotografia, la 

interpretació, la música, el muntatge... 
Es tracta de donar eines tant per expressar mitjançant els audiovisuals de tota mena, com per entendre i 

gaudir dels audiovisuals aliens. 

EL PROFESSORAT: 
L’activitat la realitza Pau Plana, professor de teatre i audiovisuals. 

OBJECTIUS: 
• Descobrir i gaudir del cinema i  l’art audiovisual. 
• Aprendre a comunicar a través del llenguatge audiovisual. 
• Entendre i comprendre el llenguatge dels diferents tipus d’audiovisuals que els alumnes troben al seu 

dia a dia. 
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CINEMA
MÈTODE:
Des del joc i la diversió, gaudim, entenem i creen cinema.

1. Gaudir del cinema:
• Visualització i comprensió de tot tipus de pel∙lícules, 

de generes, estils i èpoques diferents.
• Comentari i opinió de films que veiem.

2. Imitar pel∙lícules o gèneres:
• Reproduir una escena o una seqüència d’una 

pel∙lícula.
• Versionar segons gèneres o estils diferents una 

escena o seqüència.

3. Els diferents oficis dins del cinema
• Descobrir la varietat d’oficis que hi ha dins del 

cinema.
• Jugar a representar‐los i dur‐los a terme.

4. Creació i visualització d’un guió:
• Crear arguments destinats a ser enregistrats i 

interpretats.
• Plantejar l’argument com a guió.
• Creació d’storyboard, o imaginar un rodatge.

5. Enregistrament
• Enregistrar l’argument creat.
• Repartir feines: Director, intèrprets, tècnics...

6. Edició
• Editar la feina feta.
• Entendre com explicar i posar en ordre tot el què s’ha 

creat.

7. Comprensió
• Visualitzar cinema d’animació i entendre la tècnica 

utilitzada.
• Imitar el cinema d’animació i les seves tècniques.

8. Cinema fet a casa:
• Jugar amb els elements més quotidians per fer cinema: 

La càmera de fer fotos, el mòbil, les joguines, la roba, 
etc...

9. Repàs a la història del cinema
• Mitjançant la visualització de pel∙lícules, entendre com ha 

evolucionat i s’ha transformat el Cinema.
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CINEMA
ORGANITZACIÓ 
• Grups de nens:  El grup ideal és d’uns 8 nens , de 1r., 2n., 3r., 4t., 5è, i 6è.
• Horari: Una hora de cinema a la setmana

OBSERVACIONS 
1. A final de curs es farà una classe de portes obertes, on els pares hi estan convidats i poden viure una 
classe amb els seus fills. 
2. Aquell dia s'entregarà un informe per cada nen, que avaluarà els coneixements adquirits durant tot el 
curs. 
3. Durant la classe de portes es presentarà un vídeo com a resum de la feina feta durant el curs. Aquest 
vídeo s’entregarà digitalment a totes les famílies per tal que el puguin gaudir a casa. 
4. Les activitats extres, que es realitzen fora de l'horari de classe, no són obligatòries. 

PRESSUPOST 
Preu trimestral soci AFA:  69 €
Preu trimestral NO soci AFA: 82,80 €

RESPONSABLE : 
PAU PLANA

CONTACTE :
gestioextraescolars@afaunivers.cat
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Educació musical. Créixer amb la música

La Música forma part de l’ésser humà. Hi ha un profund lligam entre els elements 
fonamentals de la música i els de la naturalesa humana: el ritme amb el cos; la melodia amb la 
sensibilitat afectiva; l’harmonia amb la intel∙ligència i la improvisació amb la capacitat creadora de 
l’home. 
La Música és un llenguatge humà universal mitjançant el qual ens comuniquem des de ben petits. 
Com a llenguatge, s’ha d’aprendre seguint el mateix procés que la llengua materna: l’infant
s’impregna d’ella, la imita i reprodueix, després comença a construir frases i finalment l’aprèn a 
llegir i escriure.
Per dur a terme l’ensenyament musical és imprescindible el coneixement profund dels principis 
psicològics dels infants i dels principis de la Música, i crear un procés coherent a través de la 
participació activa dels infants. 

Els objectius de l’educació musical són:
Fer estimar i conèixer la Música com a art i com a llenguatge vivint‐la i gaudint‐la.
Desenvolupar l’oïda, la veu i el sentit del ritme i de la melodia.
Desenvolupar les facultats sensoriomotrius, afectives, mentals i intuïtives dels infants.
Aprendre el llenguatge musical i el toc instrumental.
Establir relacions enriquidores entre infants dins un petit grup.
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Educació musical. Créixer amb la música

El procés d’educació musical, segons la pedagogia Willems, s’estructura en dues etapes: la iniciació 
musical, que consta de tres cursos, i l’aprenentatge del llenguatge musical i del toc instrumental.

La iniciació musical és el descobriment i la vivència dels elements que configuren la Música d’una 
manera lúdica i progressivament més conscient. 
Els principis pedagògics que es treballen durant la iniciació s'agrupen en quatre grans blocs: 
Desenvolupament auditiu i vocal, desenvolupament del sentit rítmic, cançó i moviment corporal 
associat a la música. A aquests, s'afegeixen el pre‐llenguatge i el pre‐instrument en el tercer curs 
d’iniciació. El material que es fa servir és de qualitat i atraient pels infants.

L’aprenentatge del llenguatge musical consisteix en una alfabetització a través de la vivència de la 
Música on, a més de la lectura i l’escriptura rítmica, melòdica i harmònica, la improvisació sempre 
hi és present.

L’educació instrumental comença paral∙lelament al llenguatge musical i parteix d’una actitud 
musical viva i dinàmica. Comprèn el toc d’oïda, el toc mitjançant la lectura, la memorització de la 
literatura instrumental i la improvisació, així com l’adquisició de la tècnica instrumental necessària.
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Educació musical. Créixer amb la música

INICIACIÓ I 
El plantejament principal dins la iniciació I és que durant tot un any l’infant descobreix i desperta en ell aspectes que són latents 
dins seu. Cada element a treballar forma part de la naturalesa pròpia de l’infant, i a través de jocs motrius, sensorials i vivencials i 
sempre de manera lúdica, sensible i creativa, els va fent seus i els va integrant. Com ja hem dit, a través de la impregnació i la 
imitació, l’infant desenvolupa la il∙lusió de reproduir allò que viu. Com si d’un conte es tractés, on l’adult explica a través d’imatges 
la història. Poc a poc el conte passa de colors i gestos a imatges pintades fins que és l’infant qui vol explicar el conte que ha viscut 
abans, i ho farà amb gestos per pròpia inèrcia. 
Tots els elements que aprenen els infants dins la iniciació I sempre es fan a través de l’oralitat i d’instruments de qualitat que 
permeten la seva total integració. Aquest instruments no són exclusius pel mestre, si no que els infants interactuen de manera 
viva amb ells. 
INICIACIÓ II 
La Iniciació II parteix igualment des de la imitació i impregnació, i hi afegeix un primer estat de consciència dels elements, afegint 
noms i grafismes representatius. Els grafismes són el primer pas cap a l’escriptura pròpia del llenguatge musical. Es tracta de 
grafismes totalment primaris com per exemple una línia que puja per representar com el so passa de greu a agut. Cada grafisme
poc a poc es va transformant, en els nivells següents, en grafismes més concrets com ara les figures rítmiques o les notes dins el 
pentagrama. 
Retornant al paral∙lelisme amb el conte, ara l’infant sent la necessitat i el desig d’entendre aquelles primeres paraules, gestos i 
formes que hi ha dins la història, i les vol plasmar físicament. 
INICIACIÓ III 
La Iniciació III introdueix de manera viva els elements propis del llenguatge musical, amb una consciència més elevada i amb 
grafismes molt més concrets. L’estructura de les melodies i el sentit tonal agafen una importància més notable en la invenció, i els 
ritmes es centren més en la mètrica i la quadratura. També pren importància la motricitat fina amb la introducció dels carillons, 
xilòfons i metal∙lòfons. Els aspectes a treballar s’amplien a cinc amb la introducció dels instruments esmentats. Seguint la relació 
amb els contes, l’infant va integrant el conte i ja aprèn les primeres paraules, fet que l’anima a llegir allò que li han explicat 
prèviament. 
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Educació musical. Créixer amb la música

FORMACIÓ MUSICAL I i II
A partir del primer curs de Formació Musical Bàsica (FMB), els elements de la iniciació prenen ja una consciència més elevada. 
L’aprenentatge del llenguatge es realitza continuant el procés coherent de qualsevol llengua, sempre partint de l’oralitat, la 
reproducció i la impregnació fins a la lectura i escriptura. No com a objectiu terminal, si no com a eina vehicular per l’ús del
llenguatge. 
Els infants, a les classes de llenguatge, continuaran vivint la música de manera global en els seus aspectes rítmic, melòdic i 
harmònic. Seguiran vivint‐la corporalment i oralment mantenint les línies de la iniciació. 
Les parts de la classe ja queden modificades i el material utilitzat pren un caire personal, on cada alumne necessitarà del suport 
d’un llibre i una llibreta i fitxes de treball d’escriptura i cal∙ligrafia. 
La utilització dels instruments segueix vigent, i seguiran apareixent al llarg dels cursos materials utilitzats durant la iniciació 
(campanes, carillons, etc.) 
Cal recordar que la base del llenguatge és la iniciació i per tant no es deslliga en cap moment d’aquesta. Són les formes i les 
maneres de treballar el que varia, mai l’essència dels elements a treballar. 
Un dels objectius, precisament, és el de despertar aquell cuc, aquelles ganes i il∙lusió que fan que l’escriptura i la lectura de la 
música no sigui un exercici més si no una conseqüència de tots els aspectes treballats. 
Un dels aspectes que es mantenen vigents són les cançons que es transformaran en un recurs per consolidar i integrar la lectura,
escriptura i consciència del ritme, la melodia, la mètrica, la dinàmica, etc. del llenguatge musical. Per això s’utilitza i es perpetua 
l’ús dels xocs i durades com a recurs. 
Els ordenaments van prenent importància a mesura que passen els cursos, ampliant la dificultat a través de la fluïdesa, la variació 
dels ja apresos, la dinàmica, la interpretació a través de ritmes, etc. Sempre d’una manera lineal en tots els cursos, ja que els 
apresos en el curs anterior no desapareixen. És un aprenentatge acumulatiu, i ho és en tots els elements que engloben el 
llenguatge. Tot el que els infants aprenen no perd importància ni desapareix, senzillament amplia les seves dimensions i 
horitzons. 
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Educació musical. Créixer amb la música

ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: P‐4 , P‐5, 1r., 2n. 3r. 4t. i 5è i 6è.

PRESSUPOST:

Preu trimestral soci AFA tots els nivells de llenguatge musical: 83 €
Preu trimestral NO soci AFA: tots els nivells de llenguatge musical: 100 €

RESPONSABLE:
DANIEL PUIG
P‐4 – Iniciació I (Nou grup) – Professora: Mònica Sanz 
P‐5 – Iniciació I‐II (Nou grup) – Professora: Maria Martí
1r‐2n – FMB 1 (Manteniment) – Professor: Dani Puig
3r – FMB 2 (Manteniment) – Professor: Dani Puig 

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



Tea or coffee : SUGAR FOR KIDS
OBJECTIUS:
• Aprendre d’una manera més interactiva, més comunicativa, fugint dels llibres i de l’estil tradicional 

d’aprenentatge. 
• Divertir‐se utilitzant l’anglès, que es generi una experiència positiva. 
• Aprendre anglès a través d’activitats que elsmotivin a aprendre. 
• Començar a comunicar‐se en situacions reals i àmbits naturals fent servir expressions comuns i 

preguntes i respostes bàsiques. 
• Aprendre a expressar accions i idees del dia a dia d’una manera natural i jugant. 
• Experimentar un rang de escenaris diferents on utilitzar l’anglès mitjançant activitats rotatives: jocs de 

vocabulari, jocs de rol, experiments científics, taller de cuina, manualitats, cinema, cançons, conta‐
contes, etc. 

METODOLOGIA:
• Utilitzem estímuls visuals com objectes, fotos, dibuixos, flashcards, gests, joguines, etc. Per identificar 

conceptes. 
• Demostrem la pronunciació i formació de paraules a través del modelling amb exemples. 
• Reforcem la connexió entre els conceptes i les paraules parlades a través de la repetició. 
• Suscitem el vocabulari i les estructures de l’alumne fent‐li preguntes i sempre utilitzant ajudes visuals

i gestuals. 
• Creem estímuls i situacions en les quals l’alumne pugui utilitzar el llenguatge espontàniament. 
• Procurem que els alumnes estiguin constantment practicant, per a que puguin utilitzar, retenir i 

millorar el nivell. 
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Tea or coffee : SUGAR FOR KIDS
OBJECTIUS PER EDATS:
6 – 7 ANYS: Oferir als més petits l’oportunitat de prendre contacte amb l’idioma des dels primers anys, a 
través d’una immersió completa i en contextos significatius. 

Les cançons, rimes, danses, jocs, contes o teatre són estímuls perfectes perquè els nens puguin
expressar‐se i alhora divertir‐se an anglès. Les activitats que proposem tenen com a objectiu establir el 
primer contacte amb l’anglès, que sigui una experiència divertida i positiva que els motivi a seguir 
aprenent la llengua. 
8‐9 ANYS: En aquestes edats seguim gaudint de la mateixa gamma d’activitats d’experimentació
diverses, i ara amb temes més amplis i diferents: expandim el seu vocabulari i introduïm frases i 
expressions més complexes. Els alumnes comencen a estar preparats per fer preguntes bàsiques i 
contestacions en anglès d’una manera més natural, i més sovint. Els animem a que facin servir 
expressions habituals en anglès dins l’àmbit de la classe; a mesura que van creixent, progressa l’ús del 
vocabulari a l’aula. És a dir: si bé comencen unint termes senzills com “Glue, please”, continuen
enriquint les seves expressions com “Can I have water, please?, What are we doing next?” Així, els
alumnes no només entenen l’idioma i els conceptes, sino que també l’utilitzen a classe. 

A aquesta edat la curiositat per l’escriptura i la lectura és natural. A Tea or Coffee aprofitem la motivació
i les ganes d’aprendre la llengua escrita per començar a entendre com funciona la lectura i l’escriptura
en anglès. Introduïm l’abecedari cantant i jugant, utilitzem suports on hi ha la paraula i la imatge juntes 
per a fer els jocs, i comencen a associar la paraula amb la imatge i la grafia. 
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Tea or coffee : SUGAR FOR KIDS
10‐12 ANYS: Generalment a l’escola els alumnes comencen a aprendre gramàtica bàsica a aquesta edat. 
A Tea or Coffee confiem en què a l’anglès de l’escola se segueixen els estàndards europeus d’anglès i per 
tant, els cursos que proposem per als alumnes entre 8 i 11 anys tenen el focus en la part comunicativa i 
interactiva. Amb grups reduïts, els nens tenen més oportunitat de parlar i els professors poden donar‐
los una atenció més personalitzada. El nostre objectiu dels vuit als onze anys és conduir i recolzar
l’alumne per aconseguir i mantenir el seu nivell d’expressió i comprensió oral a l’alçada del nivell
d’expressió i comprensió escrita que aprèn a l’escola. 

Utilitzen els gustos i interessos d’aquesta edat per crear temàtiques de classe diferents cada trimestre. 
Estem oberts a parlar amb el departament d’anglès de l’escola per treballar junts en l’elaboració dels
temes dels cursos, per adaptar‐los al programa acadèmic principal. 

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



Tea or coffee : SUGAR FOR KIDS

ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 10 nens/es.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: 1r., 2n. 3r., 4t. ,5è. I 6è.

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA:  125 €
Preu trimestral NO soci AFA:  150 € 
RESPONSABLE:
Per determinar.
Forma part de l’equip de professionals de Tea or Coffee
CONTACTE:
gestioexatrescolars@afaunivers.cat
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Com a complement de l’educació i desenvolupament dels nens/es És adient 
que realitzin activitats de psico‐motricitat. No només per potenciar l’aprenentatge, 
sinó, per crear ja, des de ben petits, una base que els permeti gaudir d’uns hàbits 
saludables. 
Es pretén que els nens/es adquireixin mitjançant el joc habilitats físiques o motrius 
que permetin a l’hora, desenvolupar la seva capacitat mental.

L’activitat d’Iniciació Esportiva consistirà en el desenvolupament d’exercicis variats i
entretinguts (buscant els preferits de cada grup), progressió de suau a intens, evitar
pauses entre exercici i exercici excessivament llargues, utilitzar com a recurs principal el
joc per treballar qualsevol aspecte psicomotriu, sempre amb un determinat ordre i amb
unes normes de conducta.

1.‐ INICIACIÓ A L’ESPORT PER A NENS I NENES DE P4 i P5.
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ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: P‐4 i P‐5

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA: 69 € .
Preu trimestral NO soci AFA: 82,80
Les famílies podran optar a sol∙licitar l’ajut econòmic que  promou el Programa de 

l’Esport Escolar de l’Ajuntament de Barcelona.

RESPONSABLE:
Francesc Perona
Acompanyant: Ferran Gatell
Formen part de l’equip de professionals de GARBUIX SCCL

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat
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ACTIVITATS ESPORTIVES

Els objectius de l’activitat són exercitar les habilitats motrius bàsiques i específiques en situacions 
de joc i iniciar‐se en la pràctica de diferents esports d’equip, (futbol, bàsquet, voleibol, beisbol, i 
...), aprendre les tàctiques de cada esport treballat, aprendre a valorar el treball en equip, la 

tolerància, la solidaritat i el respecte vers els altres. En aquestes edats s’ha de seguir treballant el 
desenvolupament motriu, però en aquest cas, podem fer‐ho a partir de l’esport. És a dir, que hem 
de fer una suma de motricitat bàsica més tècnica de l’esport concret, adequant la pràctica amb els  

aspectes tàctics. 

Les programacions de les activitat tenen com a denominador comú la formació integral dels seus participants,
treballant les capacitats i habilitats en els àmbits físic, cognitiu i social d’acord amb els següents principis
educatius:
• No seleccionar ni discriminar els/les nens/es en base a les seves capacitats psicofísiques ni als

coneixements tècnics.
• Utilitzar l’activitat física com a eina per a la formació integral dels nois i les noies, per a la seva integració

social i per a desenvolupar el sentit del treball en equip.
• Treballar la formació física de base , desenvolupant les qualitats i les habilitats motores fonamentals.
• Realitzar una activitat progressiva i poliesportiva que serveixi com a base a més d’un esport i activitat

física.

2.‐ FEM ESPORT PER A NENS I NENES DE 1r. i 2n.



ACTIVITATS ESPORTIVES

ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada : 1r. i 2n.

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA: 69 € .
Preu trimestral NO soci AFA: 82,80 €

Les famílies podran optar a sol∙licitar l’ajut econòmic que  promou el Programa de l’Esport 
Escolar de l’Ajuntament de Barcelona.

RESPONSABLE:
Francesc Perona
Acompanyant: Ferran Gatell
Són membres de l’equip de professionals de GARBUIX SCCL

CONTACTE:
gestioexatrescolars@afaunivers.cat
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ACTIVITATS ESPORTIVES
3.‐ VOLEIBOL  de 3r., 4t. , 5è. i 6è.

És un esport d’equip, que a diferència d’altres esports col∙lectius no hi ha 
contacte directe amb l’equip contrari ja que els jugadors d’un equip i els de 

l’equip contrari juguen separats per una xarxa.

L’OBJECTIU DEL JOC:
L'objectiu del voleibol és fer caure la pilota en el camp contrari o que l'altre equip la llenci fora .
No hi ha límit de temps, juguen el partit fins que un equip guanya 3 sets. 

EL JOC:
Els jugadors es col∙loquen en el seu camp segons l'ordre de zones del camp. Un dels jugadors efectua el 
servei des de darrera de la  línia de fons, de manera que la pilota arribi  al camp contrari passat per 
sobre de la xarxa.

L’equip contrari pot tocar la pilota fins a tres tocs abans de trobar‐la a l’altre camp, i així 
successivament fins que un equip aconsegueix fer un punt. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES
ASPECTES TÈCNICS:

• TOC DE DITS:
‐ Es  realitza amb les dues mans.
‐ S’utilitza per passar i col∙locar la pilota.

• TOC D’AVANTBRAÇ:
‐ Es realitza amb els dos avantbraços
‐ S'utilitza per rebre la pilota.

•REMATADA
‐ Es realitza amb el palmell d’una mà.
‐ S’utilitza per finalitzar una jugada amb l’objectiu de fer un 
punt.

• SERVEI
‐ Es realitza amb el palmell de la mà ben oberta.
‐ S'utilitza per iniciar una jugada.

• BLOQUEIG:
‐ El bloqueig és una pantalla que es fa amb els braços per tal 
d’impedir que la pilota passi al nostre camp. El bloqueig no 
és un cop, no podem impulsar la pilota. 

QUALITATS FÍSIQUES D’AQUEST ESPORT:
‐ Capacitat de combinar moviments : connecta habilitats 

motrius automatitzades.

‐ Capacitat espai temporal: permet modificar la posició i el 
moviment del cos en l’espai‐ temps.

‐ Capacitat d’equilibri: manté el cos en una postura 
equilibrada que és important en el bloqueig, rematada, 
recuperació de pilotes....

‐ Capacitat de reacció

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: 3r., 4t. i 5è.

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA: 69 € .
Preu trimestral NO soci AFA: 82,80
Les famílies podran optar a sol∙licitar l’ajut econòmic que  promou el Programa de
l’Esport Escolar de l’Ajuntament de Barcelona.

RESPONSABLE:
Formen part de l’equip de professionals de GARBUIX SCCL

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat
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DESCOBRIM EL CIRC
Aquesta activitat vol oferir una proposta lúdica‐educativa d’activitat física i artística que té com a finalitat la descoberta 

de les tècniques de circ a través del joc.

Aquest taller suposa aprofundir en les possibilitats i potencialitats que ofereix el món del circ com a elements 
transformadors de la realitat i de millora de la qualitat de vida de tot tipus de ciutadans i col∙lectius. 

Sempre es treballa amb uns paràmetres de qualitat i rigor que caracteritzen la feina desenvolupada des de l’Ateneu, on 
s’adapten els exercicis a les necessitats educatives individuals.

Els professors de circ, a través del joc, generen un espai de confiança i seguretat on a través de l’aprenentatge de 
tècniques de circ es treballen capacitats com l’esforç, el treball en equip, la superació o l’autoestima.

OBJECTIUS:
• Àrea Tècnica:
Facilitar el coneixement basic de les diferents tècniques de circ.
Millora de l’esquema corporal i psicomotriu treballant de forma lúdica tècniques com  malabars, equilibris i trapezi.
Fomentar l’ús de hàbits saludables.
• Àrea afectiva i emocional:
Adquirir un bon nivell d’autoestima.
Adquirir seguretat amb ell/a mateix/a.
Disminuir la sensació d’aïllament i cohibició mitjançant el treball en grup i participatiu. 
Augmentar l’actitud cooperativa dins del grup i del grup cap a fora
Afavorir la capacitat d’esforç i de persistència
• Àrea del temps lliure:
Incorporar la pràctica del circ en els hàbits de lleure.
Augmentar la sensibilitat davant d’expressions artístiques.
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CIRC
EL CURS
Es realitza una petita exhibició que desperta l’atenció i activa la motivació dels participants.
Es divideixen en petits grups que treballen tècniques diferents.
Les tècniques a treballar són definides per l’equip de professors

OBJECTIUS:
Àrea Tècnica:
Facilitar el coneixement basic de les diferents tècniques de circ.
Millora de l’esquema corporal i psicomotriu treballant de forma lúdica tècniques com  malabars, equilibris i trapezi.
Fomentar l’ús de hàbits saludables.

Àrea afectiva i emocional:
Adquirir un bon nivell d’autoestima.
Adquirir seguretat amb ell/a mateix/a.
Disminuir la sensació d’aïllament i cohibició mitjançant el treball en grup i participatiu. 
Augmentar l’actitud cooperativa dins del grup i del grup cap a fora
Afavorir la capacitat d’esforç i de persistència

Àrea del temps lliure:
Incorporar la pràctica del circ en els hàbits de lleure.
Augmentar la sensibilitat davant d’expressions artístiques
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A.F.A ESCOLA L'UNIVERS

ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es, amb dos professors.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: P4, P‐5 i 1r.

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA:  96 €
Preu trimestral NO soci AFA: 115,20 €

RESPONSABLE:
Joan.
Formen part de l’equip de professionals d’El Bidó de Nou Barris
CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat

CIRC
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OBJECTIUS:
‐ Descoberta de qualitats a partir dels sentits.
‐ Improvisació i joc corporal.
‐ La dansa com a visió en la vida quotidiana.
‐ Treball amb materials de suport.
‐ Dansa tècnica segons evolució cognitivo‐física.

DANSA CREATIVA

El nostre objectiu bàsic és apropar les persones al moviment, a cuidar‐se 
gaudint.

Moviment obert a partir del moviment lliure i espontani de
l’infant



A.F.A ESCOLA L'UNIVERS

ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari: de 16.45 a 17.45 h.
Edat recomanada: P4, P‐5 , 1r., 2n. , 3r., 4t., 5è., i 6è.

PRESSUPOST:
Preu trimestral soci AFA:  69 €
Preu trimestral NO soci AFA: 82,80 €

RESPONSABLE:
Montserrat Iranzo
Formen part de l’equip de professionals de Dansalut

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat

DANSA CREATIVA



ROBÒTICA

OBJECTIU:

Apropar les nenes i els nens a una disciplina tecnològica innovadora convertint‐los en els protagonistes de les seves 
construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que 
reforcen el seu coneixement. 

La robòtica educativa és una disciplina transversal que ens aporta un gran valor afegit a l’escola. Per una banda, permet 
treballar de forma pràctica i divertida conceptes tractats en diferents competències i, per l’altra, reforça de forma 
considerable valors tant importants com el treball en equip, la innovació i l’autoestima a través del mètode “learning by
doing”.

METODOLOGIA
Amb l’ús de peces de diferents materials, construïm des de màquines simples (engranatges, politges, palanques, rodes i 
eixos...) fins a petits robots amb formes diverses. En aquestes construccions hi incorporen mecanismes que, programats a 
través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar eixos, fer desplaçar els robots per l’espai, aconseguir que reaccionin
amb el contacte humà o amb els sorolls de l’entorn a través de sensors, per posar alguns exemples. 
Els i les  alumnes treballen amb un material o altre (màquines senzilles, WEDo, Mindstorm, NXT... ) segons l’edat i 
coneixements previs.

ELS MESTRES
Totes les nostres formadores i formadors són mestres o educadors. 

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



ROBÒTICA
ELS CONTINGUTS:
1r.: 
• Comprensió del funcionament de les màquines senzilles (engranatges, rodes i eixos, palanques i politges) i la seva 

construcció amb el Kit 9689. 
• Construcció de robots amb el Kit Lego WeDo 9580. 
• Programació amb WeDo Lego Education per donar moviment a les construccions. 
• Establiment de vincles entre els models que construiran els alumnes i el món real. 
• Resolució de reptes construint i programant robots. 
2n.:
• Comprensió del funcionament de les màquines senzilles (engranatges, rodes i eixos, palanques i politges) i la seva 

construcció amb el Kit Lego WeDo 9689. 
• Construcció d’animals, màquines i vehicles amb el Kit Lego WeDo 9580. 
• Programació amb WeDo Lego Education per activar les construccions. 
• Resolució de reptes a partir del muntatge i programació de robots. 
3r.:
• Iniciació al programari Scratch
• Comprensió del funcionament de les màquines senzilles i complexes que formen part de la vida quotidiana. 
• Programació i creació de models funcionals. Comparació de sistemes naturals amb els mecànics. 
• Construccions diverses amb el Kit Lego WeDo 9580. 
• Creació de narracions digitals elaborades amb el programa Scratch. 
• Resolució de reptes construint i programant robots. 

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



ROBÒTICA
ELS CONTINGUTS:
4t.: 
• Creació de narracions digitals més complexes. 
• Construccions diverses amb el Kit Lego WeDo 9580 relacionats amb narracions digitals elaborades amb Scratch. 

Aquestes permeten fer interactuar els robots alhora que a la pantalla de l’ordinador també succeeixen un seguit 
d’accions programades pels alumnes. 

• Aplicació de conceptes matemàtics com la mesura del temps, la distància i la velocitat. 
• Creació de videojocs bàsics. 
5è. i 6è. :
WeDo i Scratch
• Construcció amb el Kit Lego WeDo 9580 de màquines i vehicles relacionant‐los amb narracions digitals creades amb 

el programa Scratch. 
• Creació de videojocs i narracions digitals complexes. 
• Construcció d’una maqueta amb el kit Lego WeDo 9580. 
Mindstorm
• Iniciació al Robot Mindstorm i la seva programació bàsica. 
• Construcció de màquines, vehicles i robots diversos utilitzant les caixes Lego Mindstorm NXT/EV3. 
• Introducció de conceptes de mecànica (transformació de moviments, construcció del robot...), electrònica 

(interconnectant el motor i els sensors) i d’informàtica (programació de moviments). 
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ROBÒTICA
ORGANITZACIÓ:
Una sessió setmanal d’una hora en grups de màxim 12 nens/es.
Horari: de 16.30 a 17.45 h.
Edat recomanada: 1r. a 5è.

PRESSUPOST:
• Preu trimestral soci AFA:
Nens i nenes de 1r. I 2n.  :  123 €
Nens i nenes de 3r., 4t. i 5è.:  129 €

• Preu trimestral NO soci AFA:
Nens i nenes de 1r,.i 2n. :147,60 €
Nens i nenes de 3r., 4t. i 5è.:  154,80 €

RESPONSABLE:
Per determinar.
Formen part de l’equip de professionals Aprentik‐ Ausatel S.L.U.

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



ESCACS

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS

Els escacs són un joc divertit on s’ha de pensar.
En els nostres cursos potenciem l’apartat lúdic i formatiu dels escacs. Es treballa amb una base tècnica, però el nostre
objectiu és que els alumnes gaudeixin de l’activitat, es formin en valors i adquireixin destreses que puguin fer servir 

en la seva vida diària i acadèmica.
El plantejament és eminentment pràctic i la major part del temps els nens estan jugant, ja sigui fent partides o bé

activitats i jocs relacionats amb els escacs.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
‐ Gaudir dels escacs.
‐ Conèixer el reglament bàsic del joc.
‐ Conèixer les estratègies i tàctiques del joc per poder jugar una partida ben raonada.
‐ Assolir un comportament esportiu i de respecte envers els companys i el professor.

METODOLOGIA
Plantegem els escacs com una activitat transversal que desenvolupa hàbits positius i que pot ajudar a l'aprenentatge escolar i afavorir aspectes clau
del rendiment escolar i incidint en l'emergent formació del caràcter dels alumnes. 

El nostre projecte educatiu és transversal i té el lema “Aprenem a pensar jugant”.

L’eix fonamental de la classe sempre és el joc i la pràctica dels escacs, tot fent que l’alumne pensi.

Utilitzarem materials, com continguts audiovisuals i on line, cartes d’escacs i Ocachess (adaptació del joc de la oca al món dels escacs) i
altres jocs complementaris relacionats amb els escacs i que fomenten el raonament, el càlcul i l’estratègia.



ESCACS

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS

ORGANITZACIÓ

• Grups de nens: El grup ideal és d’entre 6 i 12 alumnes. Segons els nivells i les edats dels alumnes s’indicarà la 
conveniència de crear nous grups.
•  Horari: Una hora d’escacs a la semana.
• Edat recomanda: 1r., 2n. 3r. 4t. 5è. i 6è.

PRESSUPOST:
• Preu trimestral soci AFA:
Nens i nenes de 1r. I 2n.  :  123 €
Nens i nenes de 3r., 4t. i 5è.:  129 €

• Preu trimestral NO soci AFA:
Nens i nenes de 1r,.i 2n. :147,60 €
Nens i nenes de 3r., 4t. i 5è.:  154,80 €

RESPONSABLE:
Per determinar.
Formen part de l’equip de professionals de l’Escola EDAMI

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat



MATINERS ( acollida matí)

ORGANITZACIÓ:
Funcionament de dilluns a divendres amb dos horaris d’entrada: de 8.00 a 9.00 i de 8.30 a 9.00 h.

PRESSUPOST:
Quota mensual socis AFA:
Horari de 8.00 a 9.00 h.: 25 € (setembre) i 42 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos).
Horari de 8.30 a 9.00 h.: 12,50 € (setembre) i 21 € ( d’octubre a juny, ambdós inclosos)
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3 €/dia

Quota mensual no socis AFA: 
Horari de 8.00 a 9.00 h.: 30 € (setembre) i 50,40 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos).
Horari de 8.30 a 9.00 h.: 21,60 € (setembre) i 36,30 € ( d’octubre a juny, ambdós inclosos).

Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3 €/dia

És un espai obert abans d’iniciar les classes, on el nen/a podrà gaudir d’un racó d’esbarjo amb 
diferents recursos (jocs de taula, joc simbòlic, contes, material plàstic..), i on podrà triar com emprar 
aquest temps.
D’altra banda, els nens/es que ho vulguin, podran esmorzar (l’hauran de dur de casa).

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



MATINERS ( acollida matí)

RESPONSABLES:

 Raquel García
 David Rios

Formen part de l’equip de professionals de GARBUIX SCCL

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat
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LUDOTECA ( acollida tarda)
És un espai obert un cop finalitzades les classes, on el nen/a podrà gaudir d’un racó d’esbarjo amb diferents 
recursos (jocs de taula, joc simbòlic, contes., material plàstic..), on podrà triar com emprar aquest temps.
D’altra banda, els nens/es que ho vulguin, podran berenar (l’hauran de dur de casa).

Aquest servei també es podrà utilitzar, en el cas que no s’hagi avisat abans i no s’arribi a recollir el fill/a. LA 
tutora l’acompanyarà a la ludoteca  a partir de tres quarts de cinc i fins que arribi l’adult responsable de la 
recollida. En aquest cas s’haurà  d’abonar el preu mínim i la família n’assumirà el seu cost.

ORGANITZACIÓ:
Funcionament de dilluns a dijous de 16.30 h. a 17.45 h. 

PRESSUPOST:
Quota mensual socis AFA: 42 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos).
Al setembre la quota serà de 21 € .
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3 €/dia

Quota mensual no socis AFA:   50,40 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos).
Al setembre la quota serà de 25,20 €.
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3,6 €/dia
(*) més informació quadre de preus

RESPONSABLE:

Forma part de l ’equip de professionals de Garbuix sccl

CONTACTE:
gestioextraescolars@afaunivers.cat A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



LUDOTECA ( acollida tarda)

SOCIS A.F.A.

1 dia fix a la setmana tot el mes 10,50 €

2 dies fixos a la setmana tot el mes 21 €

3 dies fixos a la setmana tot el mes 31,50€

4 dies fixos a la setmana tot el mes 42 €

NO SOCIS A.F.A.

1 dia fix a la setmana tot el mes 12,60 €

2 dies fixos a la setmana tot el mes 25,20 €

3 dies fixos a la setmana tot el mes 37,80 €

4 dies fixos a la setmana tot el mes 50,40 €

QUADRE DE PREUS:

A.F.A ESCOLA L'UNIVERS



L’HORARI
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

P‐3 Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda Acollida tarda

P‐4 Música Teatre Dansa creativa Iniciació esportiva
Circ

P‐5 Música
Circ

Iniciació esportiva
Teatre

Teatre
Dansa Creativa

Circ

1r. Escacs
Música
Circ

Robòtica
Dansa Creativa

Anglès
Teatre
Fem Esport

Cinema

2n. Escacs
Teatre

Robòtica
Dansa creativa

Fem Esport
Anglès

Música
Cinema

3r. Escacs
Teatre
Volei

Robòtica
Dansa Creativa

Anglès Música
Teatre
Cinema

4t. Escacs
Volei

Dansa Creativa Anglès Robòtica
Teatre
Cinema

5è. Escacs
Volei

Dansa Creativa Teatre
Anglès

Robòtica
Cinema

6è. Escacs
Teatre
Volei

Teatre
Dansa Creativa

Anglès Robòtica
Cinema
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COM CONTACTAR: 

 Coordinació : Lourdes Adell

 Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 16.30 a 17.45 h.

 Telèfon de contacte:  692 63 03 90

 Adreça de correu electrònic: gestioexatrescolars@afaunivers.cat


