
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2011-12  
ESCOLA L’UNIVERS 



Des d’EDUCAND us oferim una sèrie d’activitats extraescolars per als 
vostres fills/es de cara al proper any escolar. Esperem que la nostra 
proposta i els nostres criteris, basats en la formació i creixement de 
la persona, siguin compartits per tots vosaltres.  

Els nostres professionals (amb una llarga experiència en el món de 
l’ensenyament, la recreació, el lleure i l’esport) han estat seleccionats 
per dur a terme una tasca plena d’il.lusió i compromís. 

El nostre mètode de treball: 
Utilitzem un mètode actiu basant-nos en el joc com a mitjà. El nen 
juga i no és conscient de que està aprenent per ell mateix elements 
fonamentals en l’activitat que està realitzant. 



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Un espai educatiu d'aprenentatge i descoberta que inclou diferents activitats adaptades 
a cada grup d'edat i que es duen a terme fora de l'horari escolar. Són principalment 
activitats lúdiques i formatives realitzades per professionals amb una àmplia 
experiència.  

  Llengües estrangeres 
  Informàtica 
  Música 
  Plàstica 
  Teatre 
  Dansa 
  Esports: iniciació esportiva, futbol, bàsquet, patinatge... 
  Matiners (acollida matinal), sisena hora i bona tarda 
  Ludoteca 
  Acompanyaments a piscina 
  Reforç escolar 



PROPOSTA PER A L’AFA DE L’ESCOLA L’UNIVERS 

Les activitats proposades per EDUCAND per al curs 2011-12 són les 
següents:  

  Iniciació esportiva 
  Acompanyament a piscina 
  Acollida matinal 
  Acollida tarda  



INICIACIÓ ESPORTIVA 

En aquesta activitat es pretén apropar els nens/es als diferents esports i jocs 
col.lectius per mitjà d’un aprenentatge lúdic i motivant. Fem incís en els 
fonaments bàsics de cada esport potenciant el joc en equip i la col.laboració.  

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.  

Amb aquesta activitat els nens i nenes assimilaran la importància del treball en 
equip potenciant la tolerància i respecte cap els altres, milloraran la sociabilitat i 
capacitat d’expressió i augmentaran l’interès cap a l’esport. 

Horari: 1 dia/setmana 1 hora 

Quota mensual socis AFA: 22 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 
Quota mensual no socis AFA: 26,4 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 

L’activitat es realitzarà en grups tancats de 10-12 nens/es 



ACOMPANYAMENT A PISCINA 

Oferim el servei d’acompanyament a piscina aportant un valor afegit a l’educació dels 
nens i nenes. L’objectiu no és tan sols l’acompanyament al centre esportiu sinó que 
treballem una sèrie d’hàbits que el nen/a aprendrà i l’ajudaran a la seva autonomia 
personal.  

Els hàbits que treballem són:  
  Vestir-se i despullar-se sol 
  Penjar la roba al penjador 
  Endreçar les sabates al seu lloc 
  Cordar botons i cremalleres 
  Començar a millorar el seu aspecte personal (camisa per dintre dels pantalons...) 

Horari: Dimarts de 16:30 a 17:30 hores 

Quota mensual socis AFA: 25 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 
Quota mensual no socis AFA: 30 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 

La ratio és d’un mínim de 3 a un màxim de 5 nens/es per cada monitor 



ACOLLIDA MATINAL 

L’acollida matinal consisteix en oferir a les famílies la possibilitat de poder 
portar el seu fill/a a l’escola abans de l’horari lectiu.  

Durant aquesta estona els nens i nenes podran esmorzar, jugar, compartir 
experiències amb els seus companys, llegir, dibuixar, cantar, etc.  

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 9 hores 

Quota mensual socis AFA: 56 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu 
de 4,5 €/dia 
Quota mensual no socis AFA: 67 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu 
de 5,5 €/dia 

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 8 nens/es 



ACOLLIDA TARDA 
Aquest servei està pensat per a les famílies que els hi es dificultós poder 
recollir el seu fill/a puntualment a la tarda.  

Durant aquesta estona els nens i nenes podran realitzar activitats tranquil·les 
en una aula. Activitats que poden anar des de jugar amb les joguines, pintar, o 
fins i tot berenar, depenent en tot moment de les necessitats dels nens/es. 

Horari: De dilluns a divendres de 16:30 a 17:30 hores 

Quota mensual socis AFA: 56 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar aquest servei esporàdicament per un preu de 
4,5 €/dia 
Quota mensual no socis AFA: 67 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu 
de 5,5 €/dia 

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 8 nens/es 



ACOLLIDA TARDA 

OPCIÓ 2 

Horari: 4 dies/setmana de 16:30 a 17:30 hores 

Quota mensual socis AFA: 46 € (d’octubre al juny, ambdós 
inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar aquest servei esporàdicament per un 
preu de 4,5 €/dia 
Quota mensual no socis AFA: 55 € (d’octubre al juny, ambdós 
inclosos).  
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda.  
Hi ha la possibilitat de comptar aquest servei esporàdicament per un 
preu de 5,5 €/dia  

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 8 nens/es 



ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT!!! 

QUEDEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 
PER A QUALSEVOL DUBTE 

GRÀCIES 

educandbcn@gmail.com 


