
NORMATIVA FUNCIONAMENT
· Els dies de pluja NO suspenem les activitats. Hi
ha activitat alternativa.
· Les activitats extraescolars segueixen el
calendari escolar de l’escola.
· S'ha de de venir amb el material necessari per a
les activitats que així ho requereixin.
· En cas d’absència a l’escola agrairíem una nota
d'un familiar amb la seva conformitat.
· Si un infant té faltes injusticades a les activitats,
l’entitat organitzadora avisarà a la família.
· Les sessions no són públiques i no es pot
accedir als recintes escolars mentre les activitats
s’estiguin desenvolupant.
. En cas de donar-se de baixa o modificació de
d'una activitat, s'haurà d'omplir la butlleta de
baixa que haurà de recollir al despatx de l'AFA.
Aquest tràmit és imprescindible per deixar de
carregar els rebuts bancaris, i s'haurà de fer
abans del dia 20 del més anterior. 
· Un rebut retornat tindrà un càrrec de 3€. Si
teniu la previsió que vindrà retornat aviseu-nos i
retrasaríem el gir.
· La direcció es reserva el dret de possibles canvis
d’horaris si es presenten incompatibilitats de
darrera hora a l’àmbit escolar.

Activitats extraescolars 22-23

del 3 Octubre del 2022 fins el
penúltim dia de curs

AFA ESCOLA DE LES AIGÜES
Activitats extraescolars 22-23

AFA ESCOLA DE LES AIGÜES

INSCRIPCIÓ DEL 14 DE JUNY 
AL 16 DE SETEMBRE

 
Del 12 al 30 de setembre  podeu

demanar 
AJUTS ECONÒMICS!

 
Atenció a les famílies online: jmhinojosa@somvalors.com
o presencialment a l'oficina de l'AFA de dilluns a dijous de

16:45h a 18:15h

Tel: 934 274 734
info@somvalors.com
www.somvalors.com

C/ Sardenya 420
08025 Barcelona
TEL: 676271756

info@afaescoladelesaigues.org

NORMATIVA GENERAL I ACTIVITATS
Les places són limitades i es reserven per ordre
d'inscripció
- Si en una activitat no hi ha suficient infants
per a la seva realització, es suprimirà
- L'alumnat no inscrit en cap activitat no podrà
romandre a les instal·lacions de l'escola
- Una vegada complet el grup o equip, l'infant
que es vulgui inscriure passarà a la llista
d'espera fins a la confecció d'un altre equip o
grup.
- Si no s’especifica el contrari, es formaran els
grups o equips a partir dels criteris establerts
l’any anterior. L'alumnat que s’inscrigui per
primera vegada a les activitats, o canviï
d’activitat respecte el curs anterior se li
assignarà el grup-equip més adient segons el
nombre de components.

INSCRIPCIÓ I NORMATIVAINSCRIPCIÓ I NORMATIVA
*INSCRIPCIÓ PER RIGORÓS ORDRE
D'ARRIBADA

VOLS APUNTAR-T'HI?

Inici inscripcions: Dimarts 14 de juny
Finalització d'inscripcions: Divendres 16
de setembre 

A través dels nostre aplicatiu d'inscripcions
online que trobareu a la web:
inscripcions.somvalors.com

Els grups complets es tancaran una vegada
s'arribi al màxim de participants. Si algú s'apunta
posteriorment, s'intentarà obrir un segon grup,
si no és possible anirà a llista d'espera.

Inscripcions a: inscripcions.somvalors.com

En el mateix enllaç podreu descarregar les
instruccions.

El codi del centre que caldrà introduir a la
pàgina d'inici de l'aplicatiu per accedir a les
activitats del centre és: AIG1010

No hi haurà la possibilitat de fer una
sessió de prova gratuïta!

IMPORTANT:
- Per poder inciar qualsevol activitat és
imprescindible no tenir quotes pendents
del curs passat
- L'impagament de dues quotes serà motiu
perquè es pugui donar de baixa al nen/a de
l'activitat



TAEKWONDO / INICIACIÓ ARTS MARCIALS
L’activitat es basa en els següents principis: cortesia, integritat, autocontrol i perseverància. És una
activitat de contacte on s’aprèn a respectar els companys i l’entorn.
DANSES URBANES
Activitat de dansa dirigida a aquells infants amb ganes de ballar un estil modern i iniciar-se o
perfeccionar la tècnica. Activitat amb ritme per tal d’aconseguir divertir-se en un ambient
d’aprenentatge individual i col·lectiu.
PATINATGE ARTÍSTIC
Activitat patinatge és agraïda ja que com esport és divertit i s’aprèn de forma ràpida mitjançant dosi
de treball de coordinació el qual va molt bé per el desenvolupament motriu dels participants.
EXPRESSART
Al llarg del curs, descobrirem tota mena de tècniques d'expressió artística: explorarem, combinarem i
provarem el moviment, la música, la literatura, el dibuix i la pintura, arts plàstiques, el cant... Des de la
perspectiva del joc i de l'exploració, sota la supervisió professional del monitor(a), ens enfocarem en el
procés creatiu, amb tota llibertat, sense judici de manera que cadascú, cadascuna pugui connectar
amb les seves emocions i impulsos creatius.
ROBÒTICA
Aprenentatge pràctic sense teoría a partir de la creació i posada en marxa de robots.
Combina la mecànica amb la programació. El treball amb les mans estimula la creativitat i
programar fa desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de pensament lògic-matemàtic. 
Desenvolupem les nostres activitats i projectes sobre la base de la metodologia LEGO
Education, amb la qual els alumnes aprenen conceptes de manera lúdica i
interdisciplinària
MOU-TE I BALLA
Realització de diferents activitats de moviment, dansa i ball, joc i manipulació dirigides al
desenvolupament de la psicomotricitat de l'alumnat, l'esperit cooperatiu, la relació i la confiança en els
altres i la millora de l'autoestima.
JOCS PRE-ESPORTIUS
Combinaran les diferents modalitats de jos esportiu dins un marc lúdic d’entrenament.
Assolir independència motriu mitjançant la realització de jocs que aportin el coneixement necessari
per tal d’escollir, en un futur, aquell esport o modalitat que més els agradi.
CIRC
Ens acostem al món del circ mitjançant el coneixement i el respecte pel propi cos, eina principal de
treball, i tastem les tècniques bàsiques com els malabars, els girs, les tombarelles, les gures o els
equilibris.

INFORMACIÓ
El mínim de participants per cada activitat d'infantil és de 8 infants i el màxim de 12.

Els grups de primària es composen d'un mínim de 10 infants i un màxim de 15.
Inici d’activitats: 3 d’octubre.

Finalització de les activitats: últim dia de curs
Es realitzaran 8 cobraments d'octubre a maig (excepte permanència de setembre i l'acollida matinal

que es cobrarà fins a juny, la part proporcional

AFA ESCOLA DE LES AIGÜESAFA ESCOLA DE LES AIGÜES ACTIVITATS EXTRAESCOLARSACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DESCOMPTES
A) 10% per 2º activitat (no compta acollida ni permanència)

B) 10% a partir del segon germà o germana que realitzi una activitat
Descompte realitzat sobre l'activitat més econòmica

Descomptes no acumulables

L'alumnat que no sigui soci de l'AFA o de fora del centre haurà de pagar 25€ en
concepte de matrícula

**El primer pagament de l'activitat, s'haurà d'abonar l'import de 4.5€ d'assegurança esportiva obligatòria

*L'acollida de tarda és gratuïta per l'alumnat que fa activitat a partir de les 17:30h. 
*La permanència de tarda és de dilluns a divendres i l'acollida de tarda de dilluns a dijous

Activitats culturals

Activitats esportives

Serveis

Permanència Setembre
Acollida matinal Setembre
Acollida matinal
Acollida de tarda*
Permanència de tarda

P3 a 6è EP
P3 a 6è EP
P3 a 6è EP
P3 a 6è EP
P3 a 6è EP

5 al 30 set.
5 al 30 set.

DL a DV
DL a DJ
DL a DV

16.20-17.30
07.45-09.05
07.45-09.05
16.30-17.30
16.30-17.30

33€
39€

20€/26€/33€/38€/45€
Gratuïta

17€/22€/27€/32€/38€

Robòtica (Grup A)
Robòtica (Grup B)
Robòtica (Infantil)
Danses urbanes*
Danses urbanes*
ExpressArt (Grup A)
ExpressArt (Grup B)
ExpressArt
Circ infantil (Grup A)
Circ infantil (Grup B)
Mou-te i balla
Circ 

1r a 6è EP
1r a 6è EP

P3 a P5
1r a 3r EP
4t a 6è EP

P3 a P4
P4 a P5
1r a 6è
P3 a P4
P4 a P5
P3 a P5
1r a 6è

 

Dilluns
Dimarts

Dimecres
DM-DJ
DM-DJ
Dilluns

Divendres
Dilluns
Dimarts
Dijous

Dimecres
DM-DJ

 

16.30-18.00
16.30-18.00
16:30-18:00
16.30-17.30
17.30-18.30
16.30-17.30
16.30-17.30
17.30-18.30
16.30-17.30
16.30-17.30
16.30-17.30
17.30-18.30

 

40€
40€
35€

37,50€
37,50€

35€
35€
35€

25,50€
25,50€
25,50€
37,50€

 

Activitat Destinataris Dies Horari Preu soci

Activitat Destinataris Dies Horari Preu soci

Escola Futbol Sala*
Futbol Sala*
Futbol Sala*
Iniciació a les arts marcials*
Taekwondo*
Patinatge*
Patinatge*
Bàsquet*
Bàsquet*
Jocs Preesportius

Activitat Destinataris Dies Horari Preu soci
DM-DJ
DM-DJ
DM-DJ
Dilluns
DL-DC
DL-DC
DL-DC
DL-DC
DL-DC

Dimecres

P5 a 2n EP
3r i 5è EP

6è EP i ESO
P3 a 1r EP
2n a 6è EP
P5 a 2n EP
3r a 6è EP
1r a 3r EP
4t a 6è EP

P3 a P5

16.30-17.30
16.30-17.30
17.30-18.30
16.30-17.30
17.30-18.30
16.30-17.45
17.30-18.45
16.30-17.30
17.30-18.30
16:30-17:30

38,75€
41€
41€

25,50€
38,75€
39,50€
39,50€

41€
41€

25,50€


