
Benvolgudes famílies,

Des de la comissió d'extraescolars de 
l'AFA, us presentem les propostes
d’activitats pel primer trimestre de
l'any que ve. Com a novetat, les
inscripcions es faran al juny (en comptes
del setembre), per permetre a les
famílies organitzar amb més antelació
les activitats dels infants i també per
facilitar el treball de la comissió.

Hem ampliat força l’oferta. Esperem que
us agradin!

APRÈN I PASSA-T'HO
D'ALLÒ MÉS BÉ! 

NOVETATS

Noves propostes
d'activitats
Inscripció al juny per al
curs 2022-2023

Extraescolars
2022-23

AFA Cavall Bernat Juny 2022 

Totes les activitats requereixen un
nombre mínim d'inscrits per tal que es
puguin dur a terme. 
Inici activitats: dilluns 3 d'octubre. Últim
dia activitats: divendres 16 desembre.
Les famílies que ja saben que el seu fill-a
entrarà a P3 l'any que ve estan
convidades a inscriure-les ara. Hi haurà
un torn d'inscripcions al setembre, però
només per a noves famílies de l'escola.



Graella

A totes les activitats (excepte piscina i dansa), hi ha un quart
d'hora previst pel berenar, de 16h a 16h15, amb el tallerista i els
companys. L'activitat (la classe) en si dura 1h, fins a les 17h15.
Piscina: Les famílies han d'acompanyar els infants fins al Club
Mediterrani i canviar-los al vestidor. Classe de 16h45 a 17h25.
Dansa: No es preveu temps pel berenar a l'inici de l'activitat. La
classe en si dura 1h, com totes les activitats, de 16h a 17h.

IMPORTANT:
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

TEATRE EN FAMÌLIA

PISCINA MÚSICA

DANSA

TEIXIM ARTS PLÀSTIQUES 

FUTBOL NO COMPETITIU

CIRC

PATINATGE



CURSET

-  Una proposta divertida on aprendre
a interpretar personatges i elaborar
creacions col·lectives des de diferents
modalitats del joc dramàtic. 

- Una oportunitat per a compartir una
estona lúdica i creativa en família de
manera setmanal.

- Els infants han de venir
acompanyats d'un adult cada
setmana.

GAUDEIX DEL JOC
TEATRAL AMB ALS PARES 
 I MARES

Plàudite Teatre

TEATRE EN FAMÍLIA

L'objectiu és compartir una estona lúdica i
creativa en família a través del joc
teatral.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Infantil

PREU: 
96€/trimestre (10 sessions) - Preu
per família (infant i adult
acompanyant)

HORARI: Dimecres 16h-17h15

LLOC: Teatre de l'escola 



- Les activitats aquàtiques són ideals
per al desenvolupament harmònic de
les persones, millorant les habilitats
bàsiques (flotació, respiració,
propulsió) i les específiques (salts, girs,
tècnica d’estils i esports aquàtics)
mitjançant experiències divertides
segons l’edat dels infants.

-  Hi ha la possibilitat de rebre beca
de l’Ajuntament de Barcelona per
aquesta activitat.

APRÈN A NADAR O
PERFECCIONA'T

CURSET

Club Mediterrani 

NATACIÓ

L'objectiu és adquirir un bon domini de
l'aigua, de les habilitats pròpies de la
natació i, pels més avançats, millorar
el condicionament físic.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Infantil i Primària

PREU: 
Infantil: 50€/trimestre (10 sessions)
Primaria: 35€/trimestre (10 sessions)

HORARI: Dijous 16h25-17h25*
*Les famílies han d'acompanyar els infants fins al 
Club Mediterrani i canviar-los al vestidor. Classe:
16h45 a 17h25.

LLOC: Club Esportiu Mediterrani



-  Les idees que aporten els alumnes
al grup serveixen per crear patrons
rítmics i melòdics i incorporar-los a les
cançons i obres proposades. 

- Incorporem instruments com bateria
i percussió Orff i així s'arriba a
treballar les qualitats del so i
elements musicals des d'un
enfocament experimental i sensorial.

CANTA I APROPA'T A LES
PERCUSSIONS

CURSET

Pedro Fullana - Professor de bateria
i combo - Escola Diesi

MÚSICA

A través de la dansa, el cant, el joc rítmic,
la percussió i la improvisació, l'objectiu és
que els alumnes desenvolupin la seva
creativitat musical i ampliïn el seu
repertori musical amb diverses propostes
estilístiques

INFO PRÀCTICA

CURSOS: P5 + 1r + 2n

PREU: 
45€/trimestre (9 sessions)

HORARI: Dimarts 16h-17h15

LLOC: Aula música de l'escola 



-  Treballem des de la tècnica de la
dansa els diferents ritmes musicals, la
coordinació del nostre propi cos amb
el grup i la flexibilitat.

- Segons el nombre de nens inscrits,
farem dos grups, per edats, per
treballar de manera més apropiada
les necessitats i habilitats de
cadascú.

GAUDEIX DE LA MÚSICA
AMB EL TEU COS

CURSET

Sònia Alonso - La Fàbrica de Somnis

DANSA

L'objectiu és conèixer què pot fer el meu
cos, què podem fer junts i amb la
musicalitat a partir d'unes tècniques i
unes rutines de treball. Gaudirem de la
dansa d'una manera engrescadora. 

INFO PRÀCTICA

CURSOS: P5 + Primària

PREU: 78€/trimestre (9 sessions)

HORARI: Dimarts 16h-17h

LLOC: Teatre de l'escola 



CURSET

FUTBOL NO
COMPETITIU

-  En un ambient lúdic i recreatiu, tots
I totes les participants gaudiran
d’aquest esport aprenent valors com
la solidaritat, el respecte i l’esforç,
amb l’acompanyament continu de la
màxima protagonista: la pilota.

- Hi ha possibilitat de rebre beca de
l’Ajuntament de Barcelona per
aquesta activitat.

DESCOBREIX EL FUTBOL
COOPERATIU

Club Esportiu Màgic Sants

L'objectiu és practicar i gaudir del futbol,
seguint regles diferents i trencant amb els
estereotips.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Primària

PREU: 63€/trimestre

HORARI: 
4t, 5è, 6è: Dimarts 16h-17h15
1r, 2n, 3e: Dimecres 16h-17h15

LLOC: Pista de l'escola



-  Aprenem a millorar i desenvolupar les
facultats relatives a la representació i
presentació: l'habilitat, la coordinació
motriu i motricitat; la creativitat i
fantasia; la cooperació i comunicació.

- L'entrenament conjunt reforça
l'empatia i la cooperació dins del grup.

- Els infants guanyen confiança en les
seves pròpies facultats i valor per
presentar.

JUGA, EXPERIMENTA  I
EMOCIONA'T

CURSET

Joselito - Circo Zig Zag

CIRC

L'objectiu es dotar d’una bona base de
tècniques corporals i de circ com eines
d'expressió i comunicació. Fomentar
l’esforç personal i de responsabilitats.
Aprendre a jugar, treballar i conviure en
grup.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Primària

PREU: 
75€/trimestre (10 sessions)

HORARI: Dilluns 16h-17h15

LLOC: Teatre de l'escola 



- Creació de peces senzilles, amb
diferents materials tèxtils
com la llana o la tela, aplicant
diverses tècniques tradicionals (punt,
ganxet, teler, costura i inclús teixir
amb els dits i les mans).

- S’ensenyaran i perfeccionaran les
diferents tècniques treballant una
peça en concret: buff, gorra, estoig,
bijuteria, ninots, amigurumis, cistells,
etc.

DESENVOLUPA
LA TEVA CREATIVITAT 
AMB TÈXTILS 

TALLER

Anna Mirallas - KATIA 

TEIXIM

L'objectiu és estimular la creativitat, la
sensibilitat cap a l’artesania tèxtil i
augmentar la capacitat de
concentració i expressió dels infants.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Primària

PREU: 78€/trimestre (10
sessions), material inclòs

HORARI: Dijous 16h-17h15

LLOC: Aula clase de l’escola



-  Circuits, curses i jocs ens faciliten
l’aprenentatge de la tècnica de l’esport de
patinatge i l’execució de figures de
diferents dificultats.

- S'afinen els reflexos, ja que es requereix
una alta concentració per detectar els
obstacles. Partim de la premissa
d'aprendre tant des de la disciplina com de
la diversió.

- Hi ha la possibilitat de rebre beca de
l’Ajuntament de Barcelona per aquesta
activitat.

APRÈN A PATINAR SOBRE
RODES O PERFECCIONA'T

CURSET

Anna Vilella - Valors

PATINATGE

L'objectiu és desenvolupar aspectes com
la coordinació general i específica,
l’equilibri o la potència, a banda de
qüestions tan importants com la seguretat
(pròpia i de la resta de persones) i el
respecte per l’entorn. 

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Primària

PREU: 
62€/trimestre (10 sessions)
Material obligatori: patins i
cascos. Genolleres recomanades

HORARI: Dijous 16h-17h15

LLOC: Pista de l'escola 



-  Aprendrem diferents tècniques
d'expressió com pintura amb acrílics  o
aquarel·la, fer collage amb elements de
la natura, segells per estampar sobre
tèxtil, feltre amb aigua i sabó, brodat i
altres tècniques relacionades amb el
tèxtil.

-  En experimentar amb diferents
textures de materials com teles, fils,
llana, fulles d’arbres, flors, afavorirà el
seu sentit del tacte i amb això, les
sensacions.

CREATIVITAT  I
SENSACIONS 

CURSET

Susana Nettleton Lasheras 

ARTS PLÀSTIQUES

L'objectiu és fomentar la creativitat
dels infants, anant descobrint millor els
seus gustos i el seu món interior,
compartir amb els altres les seves
creacions i gaudir creant i aprenent.

INFO PRÀCTICA

CURSOS: Primària

PREU: 
55€/trimestre (10 sessions),
material inclòs 

HORARI: Dilluns 16h-17h15

LLOC: Aula classe de l'escola 



Omplir formulari d'inscripció

Fer la transferència bancària al compte ES61 0081 1838 4800 0101 3403.
Posar nom de l'alumne, curs i activitat a l'apartat de concepte del
pagament.
Enviar el comprovant de pagament al correu d’extraescolars:
extraescolarscavallbernat@gmail.com

1.
2.

3.

VIA INTERNET 

IMPORTANT
Tancament de les inscripcions
el divendres 17 de JUNY a les
23:59. No es faran inscripcions
fora d’aquestes dates, ni al
setembre (excepte famílies
noves)

Inscripció

PRESENCIAL 

Omplir formulari d'inscripció (disposarem de fulls d’inscripció a la taula
d'inscripció per a qui prefereixi el paper)
Fer la transferència bancària (al compte ES61 0081 1838 4800 0101 3403
- Posar nom de l'alumne, curs i activitat a l'apartat de concepte del
pagament) i portar els comprovants de pagament o bé pagar en efectiu

en el moment de la inscripció. Agrairem que porteu els diners justos.

1.

2.

DIJOUS 16 DE JUNY DE 16.30H A 17.30H AL PATI DE LA PALMERA. 

DUBTES O PREGUNTES?
CONTACTA'NS

Correu:
extraescolarscavallbernat@gmail.com

BLOG DE L'AFA: HTTPS://AFAESCOLACAVALLBERNAT.WORDPRESS.COM/

https://forms.gle/6tvzbM3vDCY9K5VK9
https://forms.gle/6tvzbM3vDCY9K5VK9
https://afaescolacavallbernat.wordpress.com/

