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Com en cursos anteriors, la nostra proposta d'activitats coescolars per al curs 
2020-2021 són un compromís amb el Projecte Educatiu de l'Escola FEDAC 
Santa Coloma i les famílies d'oferir un conjunt d'activitats que, més enllà de 
l'educació formal, complementin i enriqueixin la formació, estimulin i canalitzin la 
creativitat dels nostres fills i filles.  

Volem que els nostres fills i filles aprenguin i juguin, que acumulin coneixements, 
experiències i valors positius, per això les nostres activitats no són solament un 
lloc on perllongar artificialment la estància a l'escola. També volem que les 
famílies vegin la evolució dels petits, motiu pel qual intentarem platejar alguna 
jornada de portes obertes per cada coescolar. 

L'oferta és variada i abasta totes aquelles facetes de la formació i l'oci més 
demandades per les famílies que formen l'AFA: Activitats de idiomes, activitats 
culturals i esportives. 

Enguany volem consolidar totes les novetats que vam generar l’any passat amb 
ànim de consolidar-les. Tanmateix tenim el repte d’adequar-les a les 
circumstàncies que ens marqui el COVID-19 que pot condicionar qualsevol 
planificació que fem. D’altra banda, es possible que hàgim de buscar ubicacions 
externes al col·legi en funció de la demanda que tinguem i de la disponibilitat 
d’espais que ofereixi l’Ajuntament. 

Per segon any consecutiu, continuem amb la empresa Lloc de Jocs, com a 
proveïdor principal d’activitats i amb altres mes específics que, globalment ens 
donen unes pautes per tal de garantir el bon funcionament de totes les activitats, 
garantint el desenvolupament integral de l’Infant. Continuem amb els mateixos 
objectius de l’any passat, que no seran mes que uns petits fonaments dels que 
partim. Aquesta serà la base, per tal d'anar tots (monitors, empreses, AFA, 
escola, nens i famílies) a una: 

1. Promoure la comunicació activa i bidireccional entre el centre, ('equip de 
monitors, l'AFA , els infants, la família i l'empresa. 

2. Acceptar, respectar i valorar la pròpia identitat dels infants, coneixent les 
seves possibilitats afectives i de relació ajudant-lo a progressar en la seva 
autonomia i iniciativa personal. 

3. Promoure valors d'igualtat, solidaritat i respecte. 

4. Oferir tots els estímuls necessaris perquè els infants se sentin motivats i 
realitzats amb l'activitat escollida. 
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5. Fomentar la cohesió com a mitjà per sentir-se membre d'un grup, afavorint 
el treball en equip, la col·laboració mútua i la capacitat organitzativa. 

6. Prendre consciència de la importància de respectar, valorar i estimar el 
medi ambient, mirant que els proveïdors d’activitats siguin entitats sostenibles. 

7. Oferir als nens i nenes un espai on poder expressar-se. 

8. Progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal i valorar 
críticament determinats costums i conductes relatius a la salut i la qualitat de 
vida. Així com, la higiene, ordre i cura tant de les coses personals corn les dels 
altres i les de l’entitat. 

9. Afavorir activament el creixement de l'autoestima en els infants. 

10. Donar eines que afavoreixin el desenvolupament social i cultural dels nens 
i nenes. 

11. Potenciar la creativitat, la Imaginació, la fantasia i sobretot, aprendre 
jugant. 

 

 

Proposta general d’activitats coescolars - curs 2020-
2021 

ESPORTIVES: 

1.- Escola de Futbol Sala 

2.- Karate-do Shotokan  

3.- Patinatge artístic 

4.- Multisport 

ARTISTIQUES: 

5.- Escola de ball  

6.- Teatre 

7.- Piano 



 

 
 

PROPOSTA  
ACTIVITATS COESCOLARS 

Curs 2020-2021 

 
 
 
 

 
AFA FEDAC Santa Coloma 
Plaça Sagarra, 10 
08922 Santa Coloma de Gramenet 
    
 

https://afafedacsc.org 
info@afafedacsc.org  
 

    
   

 

FORMATIVES: 

8.- Kids&Us School of English 

9.- Robòtica 

 

A continuació, informem de les dades que heu de saber de cada activitat, si be, 
hem d’indicar que son provisionals. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

1.- Escola de Futbol Sala 

COORDINADOR/A: Tere 

Email: futbolsala@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Millorar la formació integral dels nens a través de l’esport 
PARTICIPANTS: Poden inscriure’s tant nens i nenes a partir de I4 fins a 6è de 
primària. Els grups estaran formats com a màxim de 15 nens i nenes, segons la edat i 
amb un entrenador. 
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Pati de la escola.  

HORARI: Dilluns i dimecres  de 17’15 a 18’15 hores (Aquest horari pot ser modificat) 
DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021 
PREU: 21,5€/mes (soci) – 26,5€/mes (no soci); 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions)  

A aquells alumnes que el curs passat van realitzar l’activitat i aquest any no renoven 
se’ls hi tornarà l’import de 12€ per no haver pogut finalitzar el curs a causa del 
COVID19. Podeu demanar cita prèvia per passar pel despatx de l’AFA a recollir els 
diners.  

GRUPS: mínim 8 alumnes fins a un màxim de 14. (Donada la situació excepcional pel 
Covid aquest número pot variar) 
OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és 
necessari que aquesta roba sigui la de l'escola. Durant el curs es realitzaran partits de 
caràcter amistós amb altres escoles de Santa Coloma de Gramenet i en finalitzar el 
curs farem una exhibició amb lliurament de premis i obsequis. L’activitat es fa encara 
que plogui perquè es trasllada a un aula on es fa teoria. 

MONITORS: Lloc de Jocs. 
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2.- Escola de Karate-do Shotokan 

COORDINADOR/A: Vani 

Email: karate@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Millorar la formació integral dels nens a través de l’esport 
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes de 1r de primària 
fins 4rt de l’ESO. Excepcionalment i segons el criteri del Sensei poden inscriure’s nens i 
nenes de I5 a aquesta activitat. Serà el Sensei qui avaluï les capacitats del nen o la 
nena per seguir l’activitat. 
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT L'activitat es realitza al pati cobert de l'escola. 
HORARI: Dilluns i dimecres de 17’00 a 18’00 hores. És possible que aquest horari 
pugui ser modificat o ampliat a petició del Sensei i previ consens amb les famílies amb 
un segon torn de 18’00 a 19’00. 
DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021 
PREU: 255€/any (soci) – 295€/any (no soci) 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions).  

GRUPS: mínim 5 alumnes fins a un màxim de 15. (Donada la situació excepcional pel 
Covid aquest número pot variar) 
OBSERVACIONS: El Sensei indicarà com és la roba apropiada per al 
desenvolupament de l'activitat, i facilitarà l'adquisició del mateix a qui li interessi. En 
finalitzar el curs es realitzarà una prova de nivell, que inclou unes taxes, el Sensei 
informarà al seu degut temps. Durant l'exhibició de final de curs es farà lliurament dels 
nous cinturons als nens i nenes que superin la prova. 

MONITORS: David Mañas Alpuente 

3.- Patinatge artístic 

COORDINADOR/A: Alicia 

Email: patinatge@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: En aquesta activitat els infants exercitaran i milloraran el desplaçament 
sobre els patins a través d’exercicis pautats i jocs, de la mateixa manera, aprendran els 
diferents gestos tècnics i figures del patinatge que desprès incorporaran a una 
coreografia final. Amb aquest esport desenvolupen el sistema psicomotriu, l’equilibri i 
la coordinació entre d’altres. 
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes d’I5 fins a 4rt de 
l’ESO.  
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT L'activitat es realitza al pati de l'escola  
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HORARI: Dimarts o dijous de 16’45 a 18’45 hores (aquest horari es pot veure alterat 
o modificat per adaptació a l'quadrant de les sortides que ens faciliti el col·legi) 

DURADA: Octubre  2020 – Maig 2021 
PREU: 19,50€/mes (soci) – 24,50€/mes (no soci); 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions) 

GRUPS: mínim 8 alumnes fins a un màxim de 14. (Donada la situació excepcional pel 
Covid aquest número pot variar). 
 

OBSERVACIONS: El professor indicarà com és la roba i material apropiats per al 
desenvolupament de l'activitat i donarà indicacions sobre llocs d’adquisició. 

MONITORS: Lloc de Jocs. 

 

4.- Multisport 

COORDINADOR/A: Tere 

Email: multisports@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Activitat composta de sessions motrius basades en el moviment corporal 
mitjançant jocs individuals i col·lectius. Els infants treballen el control del moviment, la 
coordinació global y segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i el temps i la 
lateralitat. Tot això a la vegada que coneixen diferents esports treballant les normes 
bàsiques i els materials necessaris. 
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes de I3 a I5.  
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT L'activitat es realitza al pati cobert de l'escola. 
HORARI: dimarts i dijous de 17’15 a 18’15 hores. És possible que aquest horari pugui 
ser modificat o ampliat  
DURADA: Octubre  2020 – Maig 2021 
PREU: 21,50€/mes (soci) – 26,50€/mes (no soci); 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions) 

GRUPS: mínim 8 alumnes i màxim 10. (Donada la situació excepcional pel Covid 
aquest número pot variar). 

OBSERVACIONS: El professor indicarà com és la roba apropiada per al 
desenvolupament de l'activitat.  

MONITORS: Lloc de Jocs. 
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ACTIVITATS ARTISTIQUES 

5.- Escola de ball 
COORDINADOR/A: Lourdes 

Email: ball@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Millorar la formació integral dels nens a través de l’esport.  Aprendre 
diferents tipus de balls i de coreografies musicals. Psicomotricitat: sentit de l'equilibri, 
visió espacial i agudesa visual 
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a 
partir de I5, excepcionalment s’admetran nens i nenes de I4. Serà la monitora qui 
avaluï les capacitats del nen o la nena per seguir l’activitat. 
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: aula menjador / aula Pau Casals  
HORARI: Dimarts i dijous de 17’15 a 18’15 hores. 
DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021 
PREU: 21,50 €/mes (soci) – 26,50€/mes (no soci); 24€ matricula AFA (altes noves) 
12€ matricula AFA (renovacions) 
GRUPS: mínim 8 alumnes i màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid 
aquest número pot variar). 

OBSERVACIONS: Els participants han de portar roba còmoda i calçat esportiu. Al 
llarg del curs és possible que se'ls sol·liciti algun material a les famílies per a la 
confecció de disfresses per a les coreografies. 

MONITORS: Lloc de Jocs. 

6. Teatre 
COORDINADORES: Silvia i Esther 

Email: teatre@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Mirar als ulls, aprendre a escoltar, atrevir-se a dir coses, enfrontar-se a 
l’escenari, explorar petites pors i grans inquietuds, buscar la veritat a través de la 
mentida, trobar-se amb un mateix, sent un altre... 

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens de primer a sisè de 
primària. En funció del nombre i edats dels d’alumnes es podrien fer dos grups.   

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula menjador. 
HORARI: divendres de 17:00 a 18:30h.  



 

 
 

PROPOSTA  
ACTIVITATS COESCOLARS 

Curs 2020-2021 

 
 
 
 

 
AFA FEDAC Santa Coloma 
Plaça Sagarra, 10 
08922 Santa Coloma de Gramenet 
    
 

https://afafedacsc.org 
info@afafedacsc.org  
 

    
   

 

DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021 
PREU: 248€/any (soci) – 288€/any (no soci) 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions) 
MONITORS: Companyia Nocturna. 

7. Piano 
COORDINADOR/A: Aurora 
Email: piano@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: 
 • Treballar la música des de diferents àrees: llenguatge musical, solfeig i 
instrument. 
 • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, 
els elements de notació musicals i lectura de partitures. 
 • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l'alumne. 
 • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques. 
 • Ampliar els horitzons i els coneixements musicals envers els diferents 
mètodes i estils musicals. 
 • Flexibilitzar les classes i el nivell d'assoliment a les necessitats i preferències 
musicals de cada nen. 
 • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l'objectiu 
principal de passar-ho bé alhora que s'aprèn. 
 • Presentar totes les habilitats i coneixements adquirits en dos concerts de 
música: audició de Nadal i concert de cloenda de curs a l’auditori Can Roig i 
Torres de Santa Coloma. 
  
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida a tot l’alumnat que conforma 
tots els cursos acadèmics de l’escola.  
  
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Escola de Música MÓN MUSICAL. 
C/Sant Jeroni 38-40 de Santa Coloma de Gramenet. 
  
HORARI: dilluns de 17’15h a 18’15h i/o dimecres de 17’15h a 18’15h. Les 
professores s'encarreguen de portar als nens des del col·legi Fedac fins 
l'acadèmia de música de Món Musical i els pares recollirien els nens directament 
a la acadèmia. 
  
DURADA: Octubre 2020 – Juny 2021  
  
PREU:  
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Un dia a la setmana: 360 eur/any soci (36€/mes + 12 €/trimestre de material). 
400 eur/any no soci. 
Dos dies a la setmana: 486 eur/any (49€/mes + 15€/trimestre de material). 
526 eur/any no soci. 
24€ matricula AFA (altes noves) 12€ matricula AFA (renovacions) 
 
GRUPS: Mínim 5 alumnes, màxim 8 alumnes. 
  
MONITORS: Professorat MON MUSICAL - Noemi Roca i Bárbara Parera 
 

ACTIVITATS FORMATIVES 

8.- Kids&Us school of english 

COORDINADORES: Silvia i Esther 

Email: kidsandus@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Educació en valors i aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia 
de Kids&Us. 
PARTICIPANTS: Grups reduïts, mínim 5 màxim 8 nens i nenes. SAM (P3), EMMA (P4-
P5), OLIVER (1r Primària – 2n Primària), MARCIA (3r Primària) 
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola 
HORARI: 1 hora a la setmana de 14 a 15 hores: 

Dilluns: Marcia, P&P (14:00h. a 15:00h.) 
Dilluns i dimecres: B&B (14:15h. a 15:00h.) 
Dimarts: P&P, Oliver (14:00h. a 15:00h.) 
Dimarts i dijous: AP1 i AP2 (14:00h. a 15:00h.) 
Dimecres: SAM (nou grup) i P&P (14:00h. a 15:00h.) 
Dijous: Oliver i Emma (14:00h. a 15:00h.) 
 
DURADA: Octubre 2020 – Juny 2021 
ALTES FORA DE TERMINI: es valoren segons composició dels grups. 
BAIXAS FORA DE TERMINI: comporten la pèrdua del trimestre pagat (es valoraran 
circumstàncies excepcionals). 
MATRÍCULA KIDS&US: Socis 0€ / no socis 30€ 
PREU MATERIAL que es cobra en una sola quota al setembre: 

- SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 72€ 
- A partir de ANIMAL PLANET: 78€ 

PREU: en pagaments trimestrals: octubre, gener i abril. 
- SAM EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 167€ +24€ Matricula AFA 
- BEN&BRENDA: 215€ + 24€ Matricula AFA 
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- ANIMAL PLANET: 236€ + 24€ Matricula ADA 
- DATA DE CÀRREC EN COMPTE: 1 a 5. REBUTS TORNATS: generen despeses de 

5 €. En cas de no regularitzar pot donar lloc a la Baixa definitiva. 
 
Degut a la situació actual la quota de 24€ en concepte de matricula queda bonificada 
de la següent manera: noves altes 12,00 €; rematricula 0 €. 12 € de bonificació els 
aporta kids & us, la resta l’AFA.  
 
OBSERVACIONS: Coordinació compartida, Kids&Us school of english (Santa Coloma) 
i AFA FEDAC Santa Coloma. No és una activitat del menjador. Els nens i nenes que 
participen en aquesta activitat poden o no quedar-se a menjar aquest dia. Kids & Us 
garanteix 32 sessions al llarg del curs; s’habilitarà la corresponent coordinació perquè 
es puguin substituir els festius, excursions, vagues o altres circumstàncies equivalents. 

Enguany el cobrament el continuarà fent directament Kids & Us mitjançant càrrec en 
compte. 

MONITORS: Kids & Us. 

9.- Petits Enginyers 

COORDINADOR/A: Marta 

Email: tech@afafedacsc.org 
OBJECTIUS: Brindar els continguts necessaris perquè els alumnes que es troben 
allunyats dels avançaments tecnològics no quedin encara més desplaçats en la seva 
capacitació d'un futur cada vegada més tecnificat. Descriure què és un robot, quin 
paper tenen en la nostra societat i en l'entorn educatiu. Reconèixer els components 
bàsics d'un robot i el seu funcionament. Fomentar el desenvolupament d'un ampli 
ventall d'habilitats incloses com: ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques 

PARTICIPANTS: Grups reduïts de primària i l’ESO. Màxim 8 a 10 persones. 
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula de l’escola 

HORARI: Un dia a la setmana. Dijous 17’15 a 18’15 h. 
DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021 
MATERIALS: 15€. 
PREU: 23,50€/mes (soci) – 28,5€/mes (no soci) 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ 
matricula AFA (renovacions) 
GRUPS: mínim 8 alumnes per grup i un màxim de 10. (Donada la situació excepcional 
pel Covid aquest número pot variar). 
OBSERVACIONS: L’activitat es realitzarà a l´aula de l´escola on hi hagin els 
ordenadors. Cada grup estarà dividit en petits grups de treball de 3/4 nens màxim. 
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MATERIAL: 15€/any. 

MONITORS: Lloc de Jocs. 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT: 

1. Inscripcions: 

- Per poder formalitzar la inscripció s'ha d'omplir correctament el full. 

- Les activitats es realitzaran en funció del nombre d'alumnes inscrits. Hi ha un mínim i 
un màxim estipulats, de manera que, si no arribem al mínim de 5-8 alumnes, l'activitat 
serà suspesa i s’avisarà a les famílies. En tot cas, veieu les condicions específiques de 
cada coescolar. 

2. Quota activitats: 

- Les quotes es cobraran mensualment mitjançant domiciliació bancaria del 10 al 12 de 
cada mes (veure condicions específiques en cada coescolar). No es retornarà cap quota 
sense causa justificada. 

- La quota serà fixa per a tots els mesos, inclosos els que tenen festa (Nadal, setmana 
santa...) 

- En cas que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de 
despeses bancaries. Si no s'abona el deute pendent abans de finalitzar el mes, l'alumne 
no podrà participar en l'activitat i el monitor no se'n farà càrrec (veure condicions 
específiques en cada coescolar). 

3. Altes/baixes o canvi d'activitat: 

- Per donar-se d'alta a una activitat es pot fer durant el transcurs del mes, però, 
s’abonarà la quantitat total de la quota mensual, en cas contrari haurem d'esperar l'inici 
del mes per començar l’activitat (veure condicions específiques en cada coescolar). 

- Per fer efectiva la baixa d'una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes 
anterior a l’AFA o l'empresa. En cas contrari, es cobrarà el mes següent. 

4. Comunicació: 

- Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada 
l'activitat per realitzar consultes o demanar aclariments. 
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- Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal que dur a terme les 
coescolars amb educació. Una falta de respecte per part d'un familiar al personal podria 
suposar l'expulsió de l'alumne de l'activitat. 

- La pre-inscripció nova en qualsevol activitat haurà d’anar acompanyada del justificant 
de l’ingrés de 24,00 € (si es renovació només s’han d’ingressar 12,00 €) en concepte de 
matricula en el compte de l’AFA: ES88 3025 0009 6114 0007 7817, especificant 
el nom i cognoms del nen o nena, el curs i la coescolar escollida, SI NO 
CONSTEN AQUESTES DADES NO GARANTIM QUE TINGUEM PER FET EL 
PAGAMENT. Si desprès no es pot formar grup es torna la matricula; si es forma grup i 
el nen no fa la coescolar no es tornen els diners. Un cop feta la transferència en els 
termes exposats, s’ha d’enviar un email al responsable de la coescolar que 
figura a la relació i amb còpia a tesoreria@afafedacsc.org. 

ALTRES: 

A aquells alumnes que el curs passat van realitzar alguna activitat i aquest any no 
renoven se’ls hi tornarà l’import de 12€ per no haver pogut finalitzar el curs a causa 
del COVID19. Podeu demanar cita prèvia per passar pel despatx de l’AFA a recollir els 
diners.  

Els horaris s’adaptaran al quadre de sortides que presenti el col·legi, i els lloscs on es 
desenvolupin les activitats al numero d’inscripcions. 

En les activitats de ball, patinatge i futbol poden haver-hi despeses durant el curs (al 
Nadal, fi de curs ... ) destinat a la vestimenta dels alumnes, aquesta mai serà obligatòria 
i sempre amb l’aprovació de les famílies i l’AFA. 

El preu de 12,00 € per renovació es excepcional pel curs 2020-2021. 

 

Sta. Coloma de Gramenet, a 9 de setembre de 2020 

 

Per a qualsevol dubte suggeriment també pots enviar un email a 
info@afafedacsc.org i estarem encantats d'atendre't 

 


