
PLAY ENGLISH: Per al cicle Infantil i Primer Cicle,
FUN WITH ENGLISH: Segon Cicle. 

Activitats dinàmiques i divertides 100% en anglès 
(contes/storytellin, Jocs, Debats, Rol playing,...) 

PREU: 33 € Socis /  41,50 € No Socis

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023

PRE-ESPORT: Cicle Infantil.

Iniciació a l´esport per als mes petits mitjançant el joc 
esportiu i psicomotriu. Activitat on aprendran a practicar 
diferents habilitats físiques, tot treballant des del 
coneixement del cos i les seves pròpies limitacions.

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

BALLEM: Cicle Infantil.

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents 
tècniques i balls. Aconseguir una bona coordinació 
corporal i sincronització amb el grup. (Jocs d’expressió i 
sensorials, Coordinació, Iniciació a difuntes tipus de 
dansa)

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

MODERN JAZZ: Primer Cicle. 

Com a continuació del treball de Ballem iniciat al cicle 
infantil, aprendran i s’iniciaran en els principals passos 
de dansa moderna, ritmes i evolucions (preparació física 
i escalfament, Ritme, Coordinació, Coreografies 
modernes,...)

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

TALLER DE COMIC: Segon cicle.

Treballaran el Còmic com un art tant plàstic com literari. 
Com a projecte final, creació d’un còmic per alumne.

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

PATINATGE: Primer i Segon Cicle: 

Aprendre a patinar i practicar diferents habilitats amb els 
patins. Treball de la sensibilitat artística englobada en 
aquest esport S’HA DE DISPOSAR DE PATINS. (domini 
dels patins, Jocs i coreografies de patinatge artístic)

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

PETITS ACTORS I ACTRIUS: Cicle infantil.

On aprendran a relacionar-se i comunicar-se, fomentar 
l’enginy, la inventiva i la imaginació (Contes i 
representació, Expressió corporal i gestual, Titelles, 
Ombres xineses,)

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

FUTBOL: Primer i Segon Cicle: 

Conèixer les regles bàsiques del futbol sala. Aprendre a 
cooperar amb el company per resoldre situacions 
jugades. Respectar als companys, monitors i membres 
d’altres . PARTICIPACIÓ A LA LLIGA “VERD PLAY” 
DE DIVER´S

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis

ACROBACIES I CIRC: Primer Cicle. 

El Circ permet un gran numero de possibilitats que 
afavoreixen la imaginació i creativitat. Cooperació entre 
companys facilitant la incorporació d’un gran nombres 
de valors

PREU: 26 € Socis /  37,50 € No Socis



PETITS ACTORS I 
ACTRIUS BALLEM PLAY ENGLISH PRE- ESPORT

PATINATGE PLAY ENGLISH MODERN JAZZ
ACROBACIES I CIRC FÚTBOL P

FUN WITH ENGLISH PATINATGE TALLER DE COMIC FÚTBOL G

Totes les activitats es realitzaran en horari de 16:45 a 17:45 (1 h).
Fins a l’hora d’inici de l’activitat, les alumnes restaran al pati, berenant i sota la supervisió de coordinació monitores o de les mateixes monitores d’acollida.



Enguany tornem a recuperar el tastet d’activitats!!! 
Proper Dijous 8 a les 16:45 hrs. NO T`HO PERDIS!!!

Totes les activitats, es realitzaran amb l’empresa de Lleure Diver’s. a excepció de Play English/ Fun With English que es realitzarà amb l’empresa 
Kiddo.

TERMINIS ALTES I BAIXES: Les activitats Extraescolars, com cada any, són trimestrals (adaptades al calendari escolar) tot i cobrar-se mensualment. 
Per tant, cap alumne es podrà donar de baixa fins que acabi el trimestre:

• 1r Trimestre: Octubre a Vacances de Nadal
• 2n Trimestre: Gener (tornada de nadal) a Inici Setmana Santa.
• 3r Trimestre: Tornada de Setmana Santa a Final de Maig

Les baixes únicament es poden informar a través del MAIL: extraescolars@afacancarabassa.cat. Per donar-la com a assabentada heu de rebre un correu 
de resposta en el termini de màx 7 dies. Si no el rebeu, torneu a enviar mail o truqueu a la secretaria de l’AFA per notificar-ho.
Totes les activitats queden supeditades a un mínim de 8 inscrits. L’Activitat que no tingui aquest nombre d’inscrits, no es realitzarà. Si al llarg del curs es 
donen de baixa de les activitatsel nombre d’alumnes que no fa possible l’activitat, també s’haurà anular.

CALENDARI: 
 8 de Setembre tastet d’activitats
 Del 10 de Setembre al 16 de setembre fer la inscripció On-Line a través de la Web de l’AFA: www.afacancarabassa.cat
 El 23 de Setembre comunicarem aquelles activitats que han sortit.
 El 3 d’Octubre inici de l’Activitat.

INSCRIPCIÓNS:
Del 10 de Setembre fins al 16 de Setembre estarà el Link actiu a la Web de l’AFA: www.afacancarabassa.cat

Heu de fer una inscripció per nen/a i activitat. Si una mateixa alumna vol fer dues extraescolars s’ha d’omplir dues vegades el formulari, una per cada
extraescolar.

mailto:extraescolars@afacancarabassa.cat
http://www.afacancarabassa.cat/
http://www.afacancarabassa.cat/


BEQUES EXTRAESCOLARS:

Les Beques extraescolars són per infants de 6 a 17 anys i són únicament per activitats esportives, ja que les dona l’Institut Barcelona Esports. ( No entraria: Play 
English/ Fun With English,  Circ, Còmic i les activitats pels alumnes de Parvulari per l’edat).

Període de Tramitació: per determinar.

Únicament es pot sol·licitar 1 beca per infant. Si es sol·liciten dues o més, queden anul·lades totes. Es faran On-line a través de la web: 
www.plaesportescolarbcn.cat en l’apartat SUBVENCIONS EFHE.

Us passem els codis de les Activitats:

Futbol sala: per determinar

Modern Jazz: per determinar

Patinatge artístic: per determinar

REQUISITS
 Tenir entre 6 (nascuts el 2016) i 17 anys.
 Ser integrant d’una unitat familiar amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar igual o inferior a 9.000€ Euros anuals. Es becarà el

90%, 60% o 30% de l'activitat.
 L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran

d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
 Realitzar, durant tota la seva durada, l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció.
 La subvenció és per un màxim d’una activitat esportiva per menor.

SOL·LICITUDS
Es té en compte la renda familiar del 2021.

Recordeu que les beques per piscina són la mateixa. Si demaneu la de piscina, no demaneu aquesta o viceversa.

MODALITAT DE PAGAMENT DE LES ALUMNES BECADES: l’activitat s’haurà d’abonar anticipadament i es retornarà la part becada els mesos de Gener-Febrer,
Maig-Juny, Juliol-Setembre.

http://www.plaesportescolarbcn.cat/
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