
 
ESCOLA FABRA 

DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MIGDIA (2022-23) 

ANGLÈS amb KIDS&US 

Metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna. Grups reduïts de màxim 8 infants i adaptats a cada 

edat. Sessions dinàmiques 100% en anglès; es poden assolir tots els nivells establerts pel MECR (Marc Europeu Comú de Referència). 

 

Edat: De P4 a 6è  

Horari: Dilluns i dimecres al migdia 

Preu mensual:  

Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul: 64 euros (material: 77 euros/pagament únic) 

Ben&Brenda: 87 euros (material: 80 euros/pagament únic) 

Animal Planet 1: 100 euros (material: 85 euros/pagament únic) 

 

(per saber quin grup us correspon poseu-vos en contacte amb Kids&Us) 

Lloc de realització: Escola Fabra 

Inscripció: Directament a Kids&Us Masnou: elmasnou@kidsandus.es 

ESCACS 

La UNESCO recomana la seva pràctica i la valora com a molt positiva en la formació dels infants. 
L’alumne/a, quan juga a escacs, posa en pràctica les seves habilitats per a resoldre problemes i solucionar conflictes sobre el tauler. Això ho fa de 
forma lliure, en un ambient de diversió i companyia propis d’un joc, però condicionat per un sistema de regles que el professor va introduint 
progressivament. És a dir, l’objectiu és APRENDRE A PENSAR en un ambient lúdic, fet que sempre facilita l’assimilació i aprenentatge. Al llarg del 
curs hi ha la possibilitat de participar en diferents trofeus. 
 
Edat: De 1r a 6è  

Horari: 
De 1r a 6è: Divendres al migdia 
Preu mensual: 29,50 euros 
Matrícula: 10 euros (socis AFA) / 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 

MÚSICA 

La música és un art que ens permet accedir i expressar el nostre món interior. L'apropament a la música ens aporta una manera de comunicar, 

relacionar i d'expressar-nos. L'activitat de música té l’objectiu de fer un estudi profund de la música que, amb uns objectius marcats, aporti eines a 

l'alumnat ja sigui tant per gaudir de la música i tots els seus beneficis com, si arriba el cas, adquirir un nivell de coneixements que permeti l'accés a 

una escola o Conservatori. 

 

Edat: De P4 a 6è  

Horari:  

De P4 a 1r Conjunt de Violins: Divendres al migdia 

De 1r a 6é Instrument Individual: Dimarts i dijous al migdia 

De 2n a 6é Canta Ukele: Divendres al migdia 

Preu mensual:  

Conjunt de Violins: 38 euros 

Instrument Individual: 40 euros 

Canta Ukele: 38 euros 

Lloguer instrument: 5 euros 

 
DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TARDA (2022-23) 

EXPRESSIÓ CORPORAL PSICOMOTRIU:  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 treballa l’autosuperació personal i l’autoestima de cada nen/a. A partir del 2n Trimestre. 
 
Edat: P3 
Horari: Dijous de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 26 euros  
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’un 
extraescolar. 

HIP-HOP:  És un espai on es treballen diferents tècniques d’aquest ball urbà. Es treballa la coordinació del nen/a vers el grup i també es treballa en 
equip tot muntant diferents coreografies. 
 
Edat: De P4 a 6è 
Horari:  
P4 i P5: Dilluns de 16.30h a 18.00h 
De 1r a 6è: Dimarts de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 26 euros  
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 

mailto:elmasnou@kidsandus.es


ESCOLA DE NATURA: En aquest extraescolar es duran a terme diverses activitats on es fomenta la relació amb la natura, com  coneixements 
bàsics d’orientació (mapes, brúixola, gps...), coneixement de l’entorn a través sortides a la muntanya i jocs, iniciació al “trail running”, creació, 
disseny i realització d’una cursa de muntanya, iniciació al “geocaching” (joc d’orientació amb mapes i diferents recursos) per l’entorn de l’escola o 
coneixement de la fauna i flora de l'entorn natural proper. 
 
Edat: De P4 a 6è 
Horari:  
P4 i P5 Escola de Natura: Dilluns de 16.30h a 18.00h 
De 1r a 3r Trail Natura: Dijous de 16.30h a 18.00h 
De 4t a 6è Trail Natura: Dimarts de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 33 euros 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’un 
extraescolar. 
 
FÚTBOL SALA: Des del club Alella Futbol Sala, enguany creem l’Escoleta per a alumnes de P4 i P5 a l’escola. Activitat orientada a iniciar-se en 
les habilitats tècniques i tàctiques específiques del futbol sala de manera lúdica i no competitiva. Es fomenten el valors del grup del grup per sobre 
de l’interès individual del nen o nena Es treballen hàbits de salut i d’higiene així com els valors i actituds propis de l’esport en equip..  
 
Edat: De P4 i P5 
Horari: Dilluns i/o Dimecres de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 1dia/set: 20 euros o  2 dies/set: 27 euros 
Inscripció: Directament a Alella Futbol Sala: alellafs@gmail.com 

TEATRE I CONTES:  Els objectius d’aquesta extraescolar són, entre d’altres, potenciar la creativitat i el joc de lliure expressió, estimular 
l’espontaneïtat i la facultat d’improvisar, potenciar l’eliminació de complexos i d’inhibicions, enriquir vocabulari i aprendre a escoltar, respectar  el 
treball col·lectiu i als companys. Busquem petits actors per fer una gran obra! Vine al taller de teatre on disfressar-se, maquillar-se i jugar és el més 
divertit. 
 
Edat: De P4 a 6è 
Horari:  
P4 i P5: Dimarts de 16.30h a 18.00h  
             (Depenent del nombre d’inscripcions, es dividirà en 2 grups per edat, i per tant, l’activitat es farà en dimarts i dijous) 
1r i 2n: Dimecres de 16.30h a 18.00h 
De 3r a 6è: Dilluns de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 30 euros 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 

ESCOLA PRE-ESPORTIVA:  És un espai on es treballen les primeres habilitats motrius bàsiques a través de la iniciació a l’esport i al joc esportiu. 
Es fomenta el treball d’equip treballant les actituds i normes pròpies d’aquest. S’inicia a la pràctica esportiva tot practicant esports individuals (1r 
trimestre), patinets, xanques i equilibris (2n trimestre) i esports d’equip (3r trimestre). 
 
Edat: P4 i P5 

Horari: Dimarts i/o dijous de 16.30h a 18.00h 

Preu mensual: 1dia/set: 22,50 euros o 2 dies/set: 28,50 euros  

Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 

extraescolar. 

ART-ATTACK: És un espai on es treballa la creativitats i la motricitat fina a través del llapis i el pinzell. Es treballa la sensibilitat i la imaginació tot 
creant petites “obres d’art”. 
 
Edat: P4 i P5 
Horari: Dimecres de 16:30h a 18.00h 
Preu mensual: 28 euros (material inclòs) 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 

ROBÒTICA: En aquesta activitat s’ensenya a programar, dissenyar i crear robots. S’utilitza el sistema weedo de LEGO. Els petits creadors (1r i 2n) 
treballen amb Dash&dot, Makey-makey, Neuron, Storystarter i LearntoLearn. Els mitjans i grans creadors (de 3r a 6è) utilitzen el makey-makey, 
stopMtion mbot, Dash&dot, màquines senzilles motoritzades i microbit. 
 
Edat: De 1r a 6è 
Horari:  
1r i 2n: Dilluns de 16.30h a 18.00h  
3r i 4t: Dimecres de 16.30h a 18.00h 
5è i 6è: Dijous de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 41 euros 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’un 
extraescolar. 

PATINATGE: És un espai on s’inicia al món del patinatge des d’una vessant lúdica i no competitiva. S’estimula l’equilibri i coordinació a través dels 
lliscaments. Es treballa l’autosuperació i l’autoconfiança. 
 
Edat: De 1r i 6è  
Horari: Dimarts i/o dijous de 16.30h a 18.00h 
Preu mensual: 1dia/set: 22,50 euros o 2 dies/set: 28,50 euros  
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 
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DIBUIX I PINTURA: En aquesta activitat es treballa la creativitat i la motricitat fina. També es treballa la sensibilitat i la imaginació tot creant petites 
obres d’art. Es treballen diferents tècniques de dibuix coneixent els pintors i dibuixants referents de cada tècnica. 
 
Edat: De 1r a 6è 
Horari:  
1r a 3r: Dimarts de 16:30h a 18.00h 
4t a 6è: Dijous de 16:30h a 18.00h 
Preu mensual: 33 euros. 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 

CUINA “Ens mengem el món”: Un projecte creat amb la finalitat de conscienciar i habituar en la importància de mantenir una alimentació sana i 
equilibrada. Despertar la curiositat dels més petits per la cuina, motivar-los a descobrir, a tenir nous interessos i a què prenguin consciència del que 
mengen. Apostem per una educació en l'alimentació saludable des de ben petits. 
 
Edat: De P4 6è 
Horari:  
P4 a 6è: Dimecres de 16:30h a 18.00h 
Preu mensual: 27 euros. 
Matrícula: 10 euros (socis AFA); 15 euros (NO socis AFA) anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci més d’una 
extraescolar. 
 


