
EXTRAESCOLARS 2021-22 

PER EDUCAR UN SOL INFANT CAL TOTA LA TRIBU 
 

El projecte educatiu de l’AFA Granés dona forma a les activitats i accions que es gestionen des 

de l’associació i de les que gaudeixen tots els infants i famílies sòcies, així com tots els membres 

de l’escola encara que no en siguin socis. 

Treballem en sintonia amb el model educatiu de l’escola que es fonamenta en una educació 

pública, laica, catalana i de qualitat. Els nostres valors fonamentals són: 

· La comunicació respectuosa promovent 

l’empatia i la cerca de solucions. 

· La coeducació i la inclusió a tots nivells. 

· La convivència entre totes les companyes i 

companys, el respecte a les diferències i l’amistat. 

· La participació de tots els nens i nenes de 

l’escola i dins els grups. 

· L’actitud de cooperació i servei als altres. 

· El respecte i la cura de l’entorn, els recursos i els 

materials que compartim. 

· El treball en grup cooperatiu i col·laboratiu. 

· La promoció de l’autonomia i el creixement de 

cada infant segons les seves possibilitats de cada 

moment. 

· El desenvolupament emocional. 

· L’ús de la llengua catalana com a llengua 

d’aprenentatge i de comunicació. 
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LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

D’acord amb aquest plantejament educatiu, la proposta d’activitats extraescolars pretén donar 

resposta als interessos de lleure dels infants de l’escola seguint el projecte educatiu de l’escola i 

l’AFA. 

Les activitats extraescolars ocupen un espai de temps educatiu molt important per als 
infants de totes les edats, i són una opció de temps educatiu de qualitat per a les famílies. 

De la mateixa manera que l’espai d’acollida, 

les activitats extraescolars són una oportunitat 

per la convivència, el treball de valors humans, 

la competència emocional, la motivació, i la 

cooperació, que ajuden al desenvolupament 

integral dels nostres fills i filles.  

I finalment, però no menys important,  

les activitats extraescolars són un moment per gaudir i divertir-se. 
 
La proposta per al curs 2021/2022 inclou activitats: 

     · artístiques 

     · creatives 

     · intel·lectuals 

     · i esportives 

  

on cada nen i nena pugui trobar respostes a allò que més 

l’apassiona o allò que vol descobrir. 

D’acord a la normativa vigent en matèria COVID es planteja la següent organització: 

Fins les 17h    >   Sortida dels diferents grups i berenar. 

De 17h a 18h >   Activitats extraescolars. 
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__________________________

Són un espai privilegiat


per potenciar el desenvolupament

de cada nen i nena


a partir dels seus interessos

i les seves habilitats.



TAULA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
AFA RAMON MACIP - DOLORS GRANÉS 
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DILLUNS 
17h a 18h

DIMARTS 
17h a 18h

DIMECRES 
17h a 18h

DIJOUS 
17h a 18h

Psicomotricitat 
infantil

Fem Circ 
infantil

Dansa 
infantil

Futbol Sala 
primària

Patinatge 
primària

Karate 
primària

Música 
infantil

Aventura trail 
primària

Circ i 
Multiesports 

primària

Happy English 
primària 

cicle inicial

Robòtica 
primària 
1r - 3r

Fitkids 
primària

Música  
primària

Happy English 
primària 

cicle mitjà

Robòtica 
primària 
4t - 6è

Happy English 
infantil

Happy English 
primària 

cicle superior



PSICOMOTRICITAT 

MONITORATGE ROSA BERMÚDEZ 
La Rosa és tècnica en educació infantil, psicomotricista segons la línia 

Aucoturier i ha fet molta formació en l’àmbit de l’acompanyament 

emocional als infants. Monitora i directora d’activitats de lleure, té una 

àmplia experiència com a educadora en l’àmbit escolar i extraescolar.

DESTINATARIS Grup d’infantil  

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Mitjançant un espai ple de possibilitats, amb un material adequat i 

motivador, les nenes i nens es podran expressar a través de l’activitat 

motriu i el joc espontani.  

En una sessió de psicomotricitat treballem el control tònic postural, el 

control respiratori, equilibri, lateralització, coordinació dinàmica, la 

dissociació motriu, l’esquema i la imatge corporal, la coordinació visió-

motora, l’orientació espacial, l’estructuració en el temps.
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FEM CIRC 

MONITORATGE A PARTS IGUALS 
A Parts Iguals és una entitat que neix l'any 2013 amb l'objectiu de 

difondre els valors i la passió pel lleure i l'activitat física. 

En una societat on la motricitat queda eclipsada per les noves 

tecnologies, on les activitats físiques cada vegada es deixen més de 

banda, on cada vegada són més les activitats individualistes... des d’A 

parts Iguals es considera important oferir formes sostenibles, sanes i 

lúdiques d'entretenir-se. L’objectiu és transmetre els valors i la passió 

pel lleure i l’activitat física a partir de diferents activitats relacionades 

amb el món de l’outdoor (a l’aire lliure) i el joc recreatiu. Una activitat 

on l’infant sigui el focus principal d’actuació i que pugui realitzar les 

activitats que més li agraden d’una forma molt educativa i lúdica.

DESTINATARIS Grup d’infantil  

Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ L’activitat permet combinar a parts iguals el circ, el teatre, la dansa, el 

joc, el perfeccionament, la riquesa imaginativa, l’exercici gimnàstic i la 

delicadesa en les formes d’execució. 

El circ ensenya que qualsevol persona pot arribar fins allà 
on es proposi. L’únic que cal és començar a caminar, i 
com més camines, més t’hi apropes. 

              TORTELL POLTRONA 

En aquesta extraescolars farem jocs cooperatius i recreatius, jocs de 

malabars, masses, cercles, diàbolo, plat xinès, expressió corporal (joc 

espontani), clown, construcció de material cinquens, acrobàcies, 

acroesport, portors i àgils, aeris (trapezi, teles, corda...), equilibris, 

desplaçaments amb patins, monocicles i bicicletes rares, xanques, 

taules d’equilibris i slack line. 
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AVENTURA TRAIL 

MONITORATGE A PARTS IGUALS 
A Parts Iguals és una entitat que neix l'any 2013 amb l'objectiu de 

difondre els valors i la passió pel lleure i l'activitat física. 

En una societat on la motricitat queda eclipsada per les noves 

tecnologies, on les activitats físiques cada vegada es deixen més de 

banda, on cada vegada són més les activitats individualistes... des d’A 

parts Iguals es considera important oferir formes sostenibles, sanes i 

lúdiques d'entretenir-se. L’objectiu és transmetre els valors i la passió 

pel lleure i l’activitat física a partir de diferents activitats relacionades 

amb el món de l’outdoor (a l’aire lliure) i el joc recreatiu. Una activitat 

on l’infant sigui el focus principal d’actuació i que pugui realitzar les 

activitats que més li agraden d’una forma molt educativa i lúdica.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Una hora setmanal d’aventura per descobrir l’entorn de Cardedeu a 

través d’excursions, i jocs de pistes. Ens iniciarem amb l’orientació a 

través dels elements naturals, mapes i GPS. 

Dissenyarem una cursa de muntanya anomenada “Caminet dels ibers” 

i crearem un circuit de geocaching a l’entorn de l’escola. Una 

oportunitat meravellosa per moure’ns i conèixer l’entorn que ens 

envolta! 

activitats extraescolars gestionades per AFA GRANÉS 2021-22 6



PATINATGE 

MONITORATGE LA BICICLETA BLAVA 
La Bicicleta Blava és una entitat nascuda l’any 2015 a partir de la 

il·lusió, la motivació i la responsabilitat dels seus pares, dos 

professionals del món de l’educació i lligats al lleure educatiu des de 

fa més de 15 anys. La seva missió és contribuir a l’educació integral 

dels infants oferint un servei educatiu de qualitat en el temps de lleure 

dels mateixos a través d’activitats esportives i artístiques. 

La Bicicleta Blava és el símbol, la companya de viatge, aquella amiga 

que de petits ens costa aprendre a dominar però que un cop ho 

aconseguim ens fa viure milers d’aventures allà on anem i esdevé una 

companya inseparable de viatge. El color blau és el color que va lligat 

als ideals de l’entitat, amb ell es vol expressar confiança, sinceritat, 

fidelitat i sobretot acompanyament als infants en el seu camí de 

creixement a través de la tendresa, el respecte i la llibertat.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Cordeu-vos fort els patins, de línia o 4 rodes, tothom a la pista! A 

través del patinatge treballarem el sistema psicomotriu, l’equilibri i la 

coordinació de moviments. 

Farem circuits, jocs i coreografies. I coneixerem les diferents 

modalitats de Freestyle i el patinatge artístic.
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FUTBOL SALA MIXTE 

MONITORATGE LA BICICLETA BLAVA 
La Bicicleta Blava és una entitat nascuda l’any 2015 a partir de la 

il·lusió, la motivació i la responsabilitat dels seus pares, dos 

professionals del món de l’educació i lligats al lleure educatiu des de 

fa més de 15 anys. La seva missió és contribuir a l’educació integral 

dels infants oferint un servei educatiu de qualitat en el temps de lleure 

dels mateixos a través d’activitats esportives i artístiques. 

La Bicicleta Blava és el símbol, la companya de viatge, aquella amiga 

que de petits ens costa aprendre a dominar però que un cop ho 

aconseguim ens fa viure milers d’aventures allà on anem i esdevé una 

companya inseparable de viatge. El color blau és el color que va lligat 

als ideals de l’entitat, amb ell es vol expressar confiança, sinceritat, 

fidelitat i sobretot acompanyament als infants en el seu camí de 

creixement a través de la tendresa, el respecte i la llibertat.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Juguem a futbol? A través d’aquesta pràctica esportiva 

desenvoluparem habilitats tècniques pròpies del futbol amb l’objectiu 

de fomentar els valors de l’esport. 

Jugarem, no competirem i sobretot volem fer-ho amb una visió co-

educativa que possibiliti a les nenes i nens, que així ho vulguin, gaudir 

plegats de l’esport. 

activitats extraescolars gestionades per AFA GRANÉS 2021-22 8



DANSA 

MONITORATGE LA BICICLETA BLAVA 
La Bicicleta Blava és una entitat nascuda l’any 2015 a partir de la 

il·lusió, la motivació i la responsabilitat dels seus pares, dos 

professionals del món de l’educació i lligats al lleure educatiu des de 

fa més de 15 anys. La seva missió és contribuir a l’educació integral 

dels infants oferint un servei educatiu de qualitat en el temps de lleure 

dels mateixos a través d’activitats esportives i artístiques. 

La Bicicleta Blava és el símbol, la companya de viatge, aquella amiga 

que de petits ens costa aprendre a dominar però que un cop ho 

aconseguim ens fa viure milers d’aventures allà on anem i esdevé una 

companya inseparable de viatge. El color blau és el color que va lligat 

als ideals de l’entitat, amb ell es vol expressar confiança, sinceritat, 

fidelitat i sobretot acompanyament als infants en el seu camí de 

creixement a través de la tendresa, el respecte i la llibertat.

DESTINATARIS Grup d’infantil  

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Roba còmode i a ballar!  

En aquesta extraescolar ens divertirem amb el cos i el moviment. 

Explorarem la rítmica, el jazz, la dansa contemporània i la dansa 

clàssica. A través d’exercicis i coreografies potenciarem que l’infant 

s’expressi amb llibertat.
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MÚSICA PROJECTE PIANÍSSIM 

MONITORATGE MARIA VENTURA MANÉN 
La Maria és mestra de piano, flauta travessera i música i moviment des 

de fa 25 anys. A més de tenir estudis superiors de música i instrument 

està formada en Pedagogia Gordon de l’IGEME aplicada al piano, i 

incorpora l’enfoc de la Music Learning Theory d’Edwin Gordon a tots els 

seus projectes curriculars. Des del 2004 codirigeix diversos centres 

educatius, com ara l’Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès, o 

l’Escola de Música MicroSons. Ha estat especialista de música a l’Escola 

Bressol Can Serra de Cardedeu, fent sensibilització a nadons de 6 mesos 

a 3 anys. També he estat mestra de llenguatge musical a l’Estudi de 

Música Moderna de Granollers i al Taller d’Arts Musicals Tam-Tam de 

Llinars del Vallès. Actualment participa en l’elaboració del projecte 

docent Escola de Música La Salle per a l’escola de primària La Salle de 

Sant Celoni, on hi dona classes de piano i llenguatge musical, seguint la 

programació del Conservatori del Liceu.

DESTINATARIS Grup d’infantil  

Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 40 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Grup d’infantil: treball de reconeixement tonal i auditiu segons la MLT 

de Gordon, moviment i expressió corporal per a la comprensió rítmica, 

audició, instrumental Orff, jocs de discriminació auditiva. 

Grup de primària: ens proposem seguir gaudint de la pràctica musical 

de diferents maneres com fer pràctica vocal en un grup coral, 

acompanyar-nos amb l’ukelele i aprendre a distingir els acords i patrons 

harmònics principals, fer un treball de recerca col·lectiu comú (història 

del jazz, del rock, pop...).  

Gràcies al desenvolupament de projectes tancats i definits anem 

millorant les nostres habilitats com a músics, anem ampliant la nostra 

sensibilitat, aprenem a llegir partitures, etc.
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ROBÒTICA 

MONITORATGE NIUEDUCA 
Niueduca és una empresa d'innovació educativa dedicada a 

desenvolupar projectes educatius i és especialista en tecnologia i 

creativitat, amb un compromís ferm pel creixement personal dels infants 

i joves. 

Els monitors són titulats com a mestres o a punt de finalitzar la seva 

carrera, i tots són professionals amb anys d’experiència. A més, han 

rebut una formació específica en l’activitat que desenvolupen. En el cas 

de les activitats amb LEGO, tenen la titulació oficial de la LEGO 

Academy. 

Fan servir metodologies actives, l’alumnat és el protagonista del seu 

aprenentatge, està en constant repte i ha de resoldre diferents 

problemes de forma creativa i col·laborativa fent servir les tecnologies 

digitals. L’error és font d’aprenentatge, i així es proposen reptes 

motivadors que fomentin la creativitat i el sentit crític davant els mitjans.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 3r Begginers 

Grup de primària de 4t a 6è Intermediate

QUOTA MENSUAL 40 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Aprenentatge pràctic sense teoria a partir de la posada en marxa de 

robots. L’assaig-error és el mètode de la ciència i la font 

d’aprenentatge. 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. Ens 

basarem en la metodologia LEGO-education per aprendre mentre 

juguem.
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HAPPY ENGLISH 

MONITORATGE HAPPY ENGLISH – CAMBRIDGE SCHOOL 
Happy English ofereix classes extraescolars d’anglès a escoles d’Infantil 

i Primària, en col·laboració amb Cambridge School. Són especialistes 

en l’ensenyament d’idiomes des del 1984 i actualment imparteixen 

classes extraescolars a més de 30 escoles del Vallès Oriental. Ofereixen 

unes activitats dinàmiques i variades amb continguts dissenyats per 

experts per maximitzar l’aprenentatge dels nens. 

Els professors Happy English són joves responsables i dinàmics amb un 

alt nivell d’anglès validat per Cambridge School. Tots tenen experiència 

treballant amb infants i reben una formació continuada i sistemàtica en 

les millors tècniques per fomentar l’aprenentatge de l’anglès.

DESTINATARIS Grup d’infantil  

Grup de primària per cicles (inicial, mitjà i superior)

QUOTA MENSUAL 25 € 

+ llibres a part (entre 25 i 55€ en funció del nivell i grup)  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ Grup d’infantil: mitjançant jocs, activitats orals, contes i cançons 

crearem un ambient on els nens i nenes se sentin a gust i desenvolupin 

interès per l’idioma. 

Grups de primària: són activitats entretingudes i amenes que tenen per 

objectiu fomentar l’interès per l’idioma i desenvolupar una pronunciació 

correcta. Totes les activitats que es fan (les cançons, els contes, els jocs 

didàctics, etc.) segueixen el fil conductor d’un llibre que tracta un tema 

diferent cada mes per tal de donar un sentit de continuïtat i progrés, la 

qual cosa també assegura que el vocabulari i les frases clau es revisin i 

reciclin, si s’escau de manera escrita, però sobretot de manera pautada.
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KARATE-DO 

MONITORATGE CLUB KARATE CARDEDEU 
L’escola de Karate de Cardedeu es va fundar l’any 1984 de la 

màd’Antonio Benítez. Forma part de la Federació Catalana de Karate 

amb la voluntat de difondre els beneficis d’aquesta disciplina als 

infants i a la societat en general.  

Antonio Almendro (6º DAN Karate, 5º DAN Defensa Personal, àrbitre 

nacional) és el Sensei encarregat de fer les classes. Va iniciar la pràctica 

de karate als 15 anys i anava caminant de Granollers a Parets només 

per poder formar-se amb el mestre Masayuki Kuninaga. Una caminada 

diària de 15 km, un clar exemple de que l’esforç sempre té una 

recompensa.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 €  

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ El mot karate-do està format per tres paraules que literalment 

signifiquen: camí (DO) de la mà (TE) buida (KARA). La interpretació 

que se’n fa és que aquest art marcial promou un mode de vida buit de 

mala intenció. 

Es tracta d’una disciplina educativa que ens convida a l'acció, motor 

de tot coneixement, fins que els nostres actes siguin el reflex dels 

nostres pensaments i sentiments. 

Als infants, aquesta metodologia els permet fer activitat física 

equilibrada, alhora que treballen aspectes de la personalitat i el 

caràcter per tal de poder superar-se i evolucionar, cadascú al seu 

ritme. D’aquesta manera, s’aconsegueix augmentar la seva autoestima 

i la confiança en ells/elles mateixos/es, tot valorant sempre la capacitat 

d’esforç i sacrifici. 

El karate-do s’adapta a cada practicant, sigui quin sigui el seu ritme. 

Això permet una evolució individual dins el grup.
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FITKIDS. DANSA I ACROBÀCIA. 

MONITORATGE Clàudia Garcia 
La Clàudia practica Fitkids des que tenia 3 anys. I ara és monitora 

d’aquest esport. Ha estat campiona de Catalunya i campiona 

d’Espanya, i combina la pràctica del Fitkids amb els seus estudis de 

batxillerat.

DESTINATARIS Grup de primària de 1r a 6è

QUOTA MENSUAL 25 € 

inclou temps de repòs per berenar a l’espai d’acollida fins a l’inici de l’activitat

DESCRIPCIÓ El Fitkids és una combinació de dansa i acrobàcia. Amb aquesta 

pràctica esportiva aprendrem un munt de tècniques i les combinarem 

amb divertides coreografies, alhora que afrontarem reptes d’equilibri, 

flexibilitat i concentració.
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