
Activitats extraescolar  curs 2022-2023

Organitzades per l’AMPA i aprovades pel Consell Escolar

Farem racons de  jocs, de lectura, pintarem, esmorzarem... Es realitza a la biblioteca de l’escola. 
De 7:45 a 9 (37€/mes), de 8 a 9 (30€/mes) i 8:30 a 9 (15€/mes). En cas d’apuntar-se alguns dies fixes 
a la setmana es cobrarà la part proporcional. Preu tiquet esporàdic 3€. 

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ  (SAM)

Realitzarem activitats com jocs cooperatius, jocs dirigits, tallers de manualitats, berenarem...
De 16:30 a 18:00,mínim 5 participants (42€/mes), de 16:30 a 17:30 (30€/mes) i de 16:30 a 17:00 
(15’5€/mes). En cas d’apuntar-se alguns dies fixes a la setmana es cobrarà la part proporcional. Preu 
tiquet esporàdic 1,5€ (30 minuts), 3€ (1 hora) i 3,50€ (1,30 minuts). 

SERVEI ACOLLIDA TARDA (SAT)

Treballarem la creativitat, la motricitat fina, la imaginació, la sensibilitat, l’estimulació a través de 
diferents materials. Tot creant petites obres d’art. Si t’agraden les manualitats, apuntat!!! 

MANUALITATS (22,5€ mensuals)

T’agrada cuinar? Doncs apuntat a fer cuina sense foc. Cuinarem, tastarem tot tipus d’aliments i 
treballarem els hàbits de la higiene, la creativitat i el menjar saludable...

CUINA CREATIVA (28€ mensuals, material inclòs)

Activitats

Vols moure’t com un peix a l’aigua? A la piscina t’ensenyarem a nedar o a perfeccionar la teva tècnica.
Curset impartit per la Piscina Municipal de Vilassar de Mar.

PISCINA (a confirmar)
Autocar preu aproximat 78€ anuals
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QUI SOM?
Naifar Sccl, és una cooperativa de mestres que neix l’any 1999 per tal

de donar suport educatiu a l’escola a través de les activitats extraescolars.
És per aquest motiu que l’objectiu principal de Naifar Sccl és educar a través de les
diferents activitats que es realitzen a l’escola fora de l’horari lectiu, intentant adaptar els
seus objectius als de la mateixa escola.



Vols  fer esport i aprendre la tècnica de diferents esports? Aquest és el teu lloc. 
Al primer trimestre treballarem habilitats motrius bàsiques a través de jocs atlètics. Al segon trimestre 
farem esports de caire individual i al tercer trimestre esports col·lectius.

ESCOLA DE L’ESPORT (22,5€ mensuals)

Vine a tocar el timbal i participa a fer grans Batucades. 
Activitat realitzada per Strepits a l’escola Vaixell Burriac. Els monitors s’encarreguen de desplaçar els 
nens/es al Vaixell Burriac

SSSSTREPPETITS (22,5€ mensuals)

Activitat on treballem el ritme, la coordinació i el muntatge de petites coreografies en grup.
Es treballa el ball des de la vessant lúdica. Monitora especialitzada en els més petits.

DANSES ESPORTIVES (22,5€ mensuals)

Vols practicar un esport col·lectiu en sortir de l’escola? … El futbol sala t’espera! Tan sols cal que portis 
ganes d’aprendre i de passar-ho bé!
Activitat realitzada pel Club de futbol sala Sant Joan.

ESCOLA FUTBOL SALA (1 dia 22,5€ mensuals i 2 dies 32,5€ mensuals) 
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Treballarem la flexibilitat, la concentració i,la relaxació i el control de les emocions.

IOGA  (25€ mensuals) P4-P5

TEATRE (25€ mensuals) P4-P5

Vine a aprendre a veure la natura que ens envolta d’una manera diferent.
Activitat realitzada per Ursus. Es realitzaran sortides familiars en cap de setmana, ocasionalment.

ESCOLA DE NATURA (29€ mensuals) P4-P5

Vine a practicar el teu anglès mitjançant activitats com teatre, role-plays, cançons, jocs. Perquè és 
usant-la en situacions quotidianes quan més se n’aprèn. 
“You don’t play music without the instrument, you don’t speak a language without using it”

ANGLÈS  (a confirmar) P4-P5

Vols potenciar les teves capacitats comunicatives i ser un gran actor/actriu? Vine al taller de teatre  i 
crearàs la teva pròpia obra.
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Calendari resum d’activitats
Infantil curs 2022-2023
❖ HORARI DE TOTES LES ACTIVITATS DE 16:30 A 18:00H; EXCEPTE PISCINA QUE L’HORARI ÉS DE 16:30 A

17:45H.
❖ ELS ESPAIS ON ES REALITZARAN LES ACTIVITATS SERAN ESPAIS DE L’ESCOLA ACONDICIONATS A

L’ACTIVITAT A REALITZAR I ES CONFIRMARAN UN COP TANQUEM LES INSCRIPCIONS (AULES I PATIS DE
L’ESCOLA).

Més informació: 
Coordinació: Carles Guerrero (648951863)
Empresa: Naïfar sccl Tlf: 654566657
extraescolarsperezsala@gmail.com
Inscripcions a partir del 28 de juny a: 
https://forms.gle/urPU34ADubyoCD86A

Informació addicional:
❖ Els preus de les activitats són els corresponents al curs 2022-2023, tret que puguin patir alguna

modificació per tal de poder iniciar l’activitat.
❖ 8% de descompte per segon germà, per famílies monoparentals i famílies nombroses.
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