
Activitats extraescolars
curs 2022-2023

Organitzades per l’AFA i aprovades pel Consell Escolar

Naïfar Sccl, és una cooperativa de mestres que

neix l’any 1999 per tal de donar suport educatiu a l’escola a través de
les activitats extraescolars.
És per aquest motiu que l’objectiu principal de Naïfar Sccl és educar a
través de les diferents activitats que es realitzen a l’escola fora de
l’horari lectiu, intentant adaptar els seus objectius als de la mateixa
escola.

QUI SOM?

Activitats infantil:

Vine a iniciar-te al món de l’esport! Practicarem esports, tant individuals  com en equip, fomentant el 
treball en equip i desenvolupant les habilitats motrius.

ESCOLA PRE-ESPORTIVA (22,50€ UN DIA 28,50€ DOS DIES) P4-P5

Activitat on treballem el ritme, la coordinació i el muntatge de petites coreografies en grup.
Es treballa el ball des de la vessant lúdica. Monitora especialitzada en els /les més petits/es.

DANSES MODERNES I HIP-HOP (26€ UN DIA SETMANA) P4-P5

És un espai on el nen/a pren consciència del seu propi cos i emocions a través de la representació, el joc 
simbòlic i el ball i les danses. Es treballarà l’autosuperació personal i l’autoestima de cada nen/a. 
Aquesta activitat es realitzarà a partir del segon trimestre. 

EXPRESSIÓ CORPORAL PSICOMOTRIU (26€ UN DIA SETMANA) P3

Vols  participar en una petita  obra de teatre? Vine i experimenta amb diferents arts escèniques.

TEATRE I CONTES (30€ UN DIA SETMANA) P4-P5

ART ATTACK (28€ UN DIA A LA SETMANA MATERIAL INCLÒS )

Treballarem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat, l’estimulació a través del 
pinzell, del llapis, dels colors... Tot creant petites obres d’art. Si t’agrada ser un/a pintor/a, apuntat!!! 

P4-P5



ESCOLA DE NATURA (33€ UN DIA 28,50€ DOS DIES) 

Vine a aprendre a veure la natura que ens envolta d’una manera diferent, a estimar-la i 
entendre-la. 

P4-P5

T’agrada cuinar? Doncs apunta’t a fer cuina sense foc. Cuinarem, tastarem tot tipus d’aliments i 
treballarem els hàbits de la higiene, la creativitat i el menjar saludable...

CUINA CREATIVA(27€ mensuals) P4-P5

935 40 31 37 (ANNA)
Mail: extraescolarsfabra@naifarlleure.es

• Matrícula per nen/a: 10€ socis AMPA/ 15€ no socis.
• Els preus oferts són per a socis de l’AFA, en cas de no ser socis el preu

s’incrementarà amb 5€ més al mes i la matrícula anual serà de 15€.
• Inscripcions del de setembre online

(Enllaç:https://forms.gle/kGgBuqpmydJvaTtm6).

MÉS INFORMACIÓ:

NOVETAT



Balla amb nosaltres  el ball urbà del moment!!!

HIP-HOP (26€ UN DIA SETMANA)

Vine a aprendre la tècnica i la disciplina d’aquesta art marcial. Treballarem l’autoconfiança, 
l’autoestima i el respecte al company.

TRAIL NATURA (33€ UN DIA SETMANA)

1r A 6è

CUINA CREATIVA (27 UN DIA A LA SETMANA) 1r a 6è

1r A 6è

Roda amb nosaltres!! Aprèn tots els secrets del patinatge artístic des d’un vessant lúdic no competitiu.

PATINATGE (22,5€ UN DIA 28,50€ DOS DIES) 1r A 6è

Activitats primària:

Vols potenciar les teves capacitats comunicatives i ser un gran actor/actriu? Vine al taller de teatre  i 
crearàs la teva pròpia obra.

TEATRE I CONTES (30€ UN DIA SETMANA) 1r-2n 3r A 6è

Si t’agraden les noves tecnologies i els LEGOS t’esperem. Ensenyem a programar, dissenyar i crear 
robots. Utilitzem el sistema weedo de LEGO per a petits (1r-2n) i mitjans (3r-4t) i Microbit per a grans 
(5è-6è).

ROBÒTICA (41€ UN DIA) PETITS (1r-2n) MITJANS (3r-4t) GRANS (5è-6è)

T’agrada cuinar? Doncs apunta’t a fer cuina sense foc. Cuinarem, tastarem tot tipus d’aliments i 
treballarem els hàbits de la higiene, la creativitat i el menjar saludable...

Saps com es mou la Torre? I el cavall? Vine a iniciar-te al món dels escacs i aprèn a pensar en un 
ambient lúdic.

ESCACS (26,85€ UN DIA SETMANA) 1r A 6è

ACTIVITAT DE MIGDIA

Treballarem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat, l’estimulació a través del 
pinzell, del llapis, dels colors... Tot creant petites obres d’art. Si t’agrada ser un pintor/a, apuntat!!! 

DIBUIX I PINTURA (33€ UN DIA SETMANA) 1r A 3r 4t A 6è

NOVETAT
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