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Estimades Famílies, des de el AFA de l’Escola Nova us presentem les

Extraescolars per el NOU CURS 2021-2022.

Continuem amb les activitats dels últims anys i algunes noves amb

intenció de fomentar l’esport, l’art i l’expressió a l’escola i donar

recolzament a les entitats sense ànim de lucre del nostre municipi.

El funcionament de les activitats extraescolars es pot veure

afectat per l'evolució del COVID19

Recordeu que per fer us de les activitats extraescolars així com

d'altres serveis oferts per l'AFA heu de ser socis de l'AFA pagant la

quota anual per família de 30€.

 

Per fer al pagament:

Núm de compte bancari: AMPA ESCOLA NOVA

ENTITAT: BANC SABADELL (IBAN: ES49 0081 1608 5100 0107 5218)

  

Recordeu que heu de tenir a mà escanejada la següent

documentació: 

1.- Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’infant

2.- Resguard del pagament del AFA 

3.- Autorització recollida infant per part d’una altra persona.

4.- Autorització sortir sol de l’escola. 

5.- Per les activitats de Bàsket i Karate autorització a l’equip de

l’activitat extraescolar de portar el vostre fill o filla al

Poliesportiu Ceraqua 
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Descripció:Millorar les habilitats i capacitats motrius tot
jugant i divertint-se.

Ubicació: Poliesportiu Municipal Ceraqua amb recollida
dels infants a l’Escola Nova. 

Horari: Dimarts i Dijous.
P3- 2on 16:30 –18:00
3er – 6è 16:30 –18:30 

Preu: 300€/temporada (3er-6è)
          220€/temporada (P4-2n) 

*NOTA: El rebut es passarà semestralment a l’octubre i al
febrer.
Consultar amb el Club els preus o obligatorietat de la
compra de roba tècnica i d’altres conceptes com la
recollida dels nens a l'escola (50€/Temporada).
Els entrenaments comencen al setembre i acaben el juny
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Descripció:Iniciar la pràctica de l'atletisme i les
consegüents habilitats motores específiques.
Iniciar el reforçament de la formació de les capacitats
condicionals.
Estabilitzar la pràctica de les capacitats coordinatives i
de les habilitats motores de base, iniciant la progressiva
transferència a les específiques de l'atletisme. 

Metodologia: S’englobarà en aquesta activitat tant les
tècniques bàsiques de l’atletisme (córrer, saltar i llançar)
com les tècniques i tàctiques dels esports més coneguts al
nostre entorn.

Horari: 2 dies a la setmana:   Dimecres de 16:30 – 17:30h
Divendres de 16:30 –
18:00h
 

Preu: 2 dies 24€ - 1 dia 17€

Descripció:
L’activitat té com a objectiu la consolidació i
perfeccionament del futbol
sala aplicant una metodologia lúdica i educativa. Hi haurà
la possibilitat de realitzar partits durant el curs escolar
(els partits no són obligatoris). Us recordem que aquesta
activitat es realitza al pavelló municipal de Cervelló i les
famílies han de portar els/les nens/es al pavelló.

Horari: Dilluns i Divendres de 17:00 – 18:00 (els petits)
 Dilluns i Divendres de 18:00 - 19:00 (els grans)

Preu:   37€/mes (dos dies)
       21.75€/mes (un dia)

 

Descripció
Iniciar l’estudi del karate com a mitjà per controlar la
violència pròpia i exterior dels alumnes. Formació i
estímul de les habilitats motores per el control del cos.
Aprenentatge de la disciplina i la constància com a
mètodes de superació personal.  

Ubicació: Poliesportiu Municipal Ceraqua amb
recollida dels infants a l’Escola Nova. 

Horari: Dilluns i Dimecres de 16:30 a 18:00

Preu: 32€/mes. 
*NOTA: Consultar amb el Club els preus de la compra
de roba tècnica i d’altres conceptes en cas que fos
necessari.

Descripció
Iniciar-se en la pràctica del Pitch&Putt. Treballar a
nivell físic (coordinació, força, precisió, etc...).
Fomentar el respecte envers els altres, el treball en
equip i les normes de convivència.

Ubicació: Pitch&Putt Can Mascaró, Ctra. Nacional
340, km. 1240, La Palma de Cervelló

Horari: Divendres de 17:00 a 18:30 hores

Preu: Matrícula, 50 euros (Gratuita per socis AFA)
Quota mensual, 50 euros.
Quota federativa, 20 euros
*NOTA: Material inclòs

BÀSKET (P4 a 6è)

INICACIÓ ESPORTIVA (P4 a 2n)

Descripció:
Els nens i nenes s’iniciaran a l’esport d’una manera molt
lúdica i senzilla a través del joc (esports: futbol sala,
bàsquet, handbol, hoquei , patins i altres).

Horari: Dilluns i Dimecres de 16.30h a 17.30h

Preu:   19.75€/mes (un dia)
29.75€/mes (dos dies)
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INICIACIÓ ATLETISME 
I MULTIESPORT (P-5 a 6è)

FUTBOL SALA/FUTBOL 7 
(P5 a 4rt)

KARATE (P5 a 6è)
Pitch&Putt-Golf (P4 a 6è)



Descripció: 
Es basa en el treball d’expressió corporal i en la pràctica
de coreografies actuals de diferents tipus i passos de ball
modern variat (jazz, funky, hip-hop, aeròbic, batuka…),
muntant coreografies diverses.
A final de curs es fa un festival obert a les famílies.
Metodologia: 
A partir d’un escalfament, es treballen diferents passos
per tal de muntar una coreografia de ball i gaudir-la.
En finalitzar es fa la relaxació i la tornada  a la calma.
Els jocs rítmics i de coordinació són presents per
coordinar el ritme i el moviment, així mateix per a millorar
la capacitat aeròbica.

Horari: Dimarts i Dijous de 16.30h - 17.30h 
Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova
Preu:   2 dies 30€/mes
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Descripció:Iniciar-se en les diferents habilitats
gimnàstiques. Millorar l’equilibri, el sentit del ritme, la
motricitat, la memòria, la resistència i l’agilitat. 
Realitzar exercicis educatius o progressions per arribar a
l’element tècnic original.
Muntar coreografies amb música individuals i en equip. 
Preparar el festival de final de curs.
Metodologia: En la gimnàstica d’iniciació es treballen de
forma lúdica els elements bàsics de la gimnàstica molt
importants per poder construir i evolucionar cap a
elements de més dificultat.
Es fan exercicis de bancs suecs (equilibris, llançaments de
cames, saltats..), terra (tombarella davant, enrere,
vertical, roda..) o salt (en extensió, mig gir, ...)

Horari: Dilluns de 16.30h a 17.30h
Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova
Preu: 18,75€/mes

Descripció i objectius:
L'objectiu és iniciar als nens i nenes sense coneixements
en la robòtica i la programació, i als que ja tenen una
base poder desenvolupar-la per que  puguin adquirir uns
coneixements sòlids de robòtica i programació, a més de
proporcionar uns coneixements en disseny 3D,
electrònica, mecànica, tecnologia i enginyeria des d'una
vessant lúdica però sobretot educativa.
Materials d’aprenentatge: El material vindrà a càrrec
de l’empresa, a excepció de les tabletes pels estudiants 
d´entre 5 i 8 anys que l'hauran de portar de casa.
Treballarem la robòtica a través de Lego Wedo 2.0 Lego
Mindstorms i Arduino, i la programació amb Scratch
Junior, Scratch i Code Studio.
Horari: Dimecres de 16:30 – 18:00
Preu:   25€/mensual. Quota material anual: 20€ en el
primer rebut (els grans)
18€/mensual. Quota material anual: 6€ en el primer rebut
(els petits)

Descripció: Extraescolar d’anglès enfocada en estimular
l’interès dels alumnes per la parla anglesa;
• Classes impartides per professorat experimentat i utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular .
• Classes dinàmiques dissenyades de manera adient a les
edats i nivells dels alumnes amb material de Cambridge
University per potenciar les diferents parts de la llengua
(speaking, listening and grammar) utilitzant llibre i jocs o
activitats vàries.
Horari: Al mig dia (hora menjador)

Preu: 2 dies 34,9€/mes 
*NOTA: (Quota de Material anual: 33€ en el primer
rebut)

Descripció: Donar continuïtat al programa de tècniques
graficoplàstiques de l'escola
Conèixer les diferents tècniques grafiplàstiques
Desenvolupar habilitats d'execució
Desenvolupar i millorar la intel·ligència espacial
Fomentar i millorar el treball en grup, el respecte i la
companyonia
ampliar la visió general de les possibilitats que ofereixen
la pintura i el dibuix

Horari: Dilluns de 16.30h - 17.30h 

Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova

Preu: 25€/mes (inclou materials) 

Descripció: Reforç i ampliació del càlcul numèric i de la
lectoescriptura, velocitat i comprensió lectora en català i
castellà

Material: Treballem a partir de quaderns específics que
proporcionem als alumnes. 

Horari: Dimarts o Dijous a mig dia.
 
Preu: 1 dia 42€/mes (Matricula gratuïta per socis AFA)

BALL (P5 a 6è)

ANGLÈS (P3 a 6è)

INICIACIÓ
A LA GIMNÀSTICA (P-4 a 6è)

ROBÒTICA (P3 a 6è)
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TECNIQUES 
GRAFICOPLASTIQUES 
(1er a 6è)

BASE MATEMÀTICA – LECTORA 
 (P5 a 6è)ENGLISH
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Descripció:Gaudir d'una experiència musical a través de la pràctica instrumental
Treballar el sentit rítmic, melòdic i harmònic
Millorar la psicomotricitat fina i grossa necessària per a la pràctica de la guitarra i l'ukelele
Practicar l'escolta activa, el silenci i el respecte pels companys
Desenvolupar rutines de preparació, cura i recollida de l'instrument

Metodologia: 
Exploració de l'instrument
Elaboració de melodies simples a una, dos, tres i quatre veus
Iniciació a la lectura començant amb simbologia no convencional fins arribar a la lectura de notes
Repertori adaptat a les possibilitats del grup
Propietats del so
Improvisació

Horari: Dijous de 16.30h a 17.30h
Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova
Preu: 27€
*NOTA: L'alumne haurà de portar el seu propi instrument, en cas de no tenir-ne consulteu amb l'Aula de Música
de Cervelló

Descripció: En aquesta activitat l’objectiu seria ensenyar als nens i nenes totes les
possibilitats de l’ús dels patins des d’una manera educativa.
Amb els alumnes d’infantil i cicle inicial (P5-1r-2n) es treballaran les habilitats motrius
bàsiques amb patins (circuits, salts, desplaçaments..) el coneixement del propi cos,
l’organització espaial (davant, darrera), jocs i altres.
Sobretot donant-li molta importància als valors i normes establerts per l’escola.

Amb els alumnes de 3r a 6è: Un cop assolits els objectius d’infantil i assolit un bon
domini dels patins es poden iniciar coreografies, balls o ús de diferents implements
(cintes, estics...) amb patins.

Horari: Dimarts i Dijous de 16.30h - 17.30h 

Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova

Preu:   29,75€/mes 2 dies
19,75€/mes 1 dia

Descripció: 
Afavorir l ’autonomia, el creixement i el desenvolupament personal dels
infants a partir de noves vivències i experiències.
Potenciar els hàbits saludables i actius.
Familiaritzar-los amb el medi natural
Jocs cooperatius i recreatius  
Aprenentatge i millora de les habilitats motrius bàsiques (caminar, córrer, saltar, trepar, reptar,…)  
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  
Coneixement de la fauna i flora de l'entorn natural proper  
Horari: Divendres de 16.30h - 18.00h 
Lloc: Instal·lacions de l'Escola Nova i rodalies.
Preu: 22€/mes (20€/mes el següent germà)
Assegurança: 16€ (quota anual)

PATINATGE (P5 a 6è)

GUITARRA i UKELELE (1er a 6è)
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TRAIL NATURA (1er a 6è)


