
COESCOLARS
CURS 2021-2022 



Benvolgudes famílies,

A continuació us volem presentar la proposta de coescolars que hem preparat desde

l'AFA FEDAC SC.

Veureu que hem ampliat l’oferta i hem modificat algun dels proveïdors. El nostre

objectiu principal és poder oferir una àmplia oferta per adaptar-nos als gustos i

necessitats de les famílies, tant des de la vessant didàctica, cultural i esportiva.

- Companyia Nocturna, com a proveïdor de l´activitat de teatre.

- David Mañas Alpuente com a proveïdor de l´activitat de Karate i defensa

personal.

 - Kids &Us, com a proveïdor de l’activitat d´anglès.

- Escola de Música Mon Musical, com a proveïdor de piano.

 - Feelsports, com a proveïdor de les activitats esportives i ball.

 - Dinàmic, com a proveïdor de Fitkid.

 - Eixos Creativa, com a proveïdor de activitat artística, creativa i tecnològica.

Empreses

 



Totes les coescolars estaran condicionades a les situacions que ens trobem per la

Covid.

Els grups definitius se sabran al setembre, en funció dels horaris de sortida dels

nens.

Totes les coescolars estan condicionades al previ pagament de la matrícula  d´AFA

de 15€. Enviant el justificant tal i com s´informa a cada coescolar. Aquest import

només es tornarà en el cas de que no es pugui formar el grup o baixa mèdica

justificada.

El rebuts es giraran de forma trimestral, a l’octubre, gener i abril.

En el cas que surti tornat un rebut, la família assumirà la despesa de 5€.

Com a novetat també us volem informar de descomptes que hem

incorporat, aquests s'aplicaran a totes les coescolars excepte Kids&us.

  Descomptes a la matrícula:

  5% descompte a partir de la segona activitat per família.

  Descomptes a les quotes:

 5% descompte a partir de la segona activitat per família. El descompte

s'aplicarà en la més econòmica.

Descomptes

 



A continuació es presenta la oferta de coescolar amb els dies que

s'impartira cada coescolar, per motius organitzatius, és possible que

aquests dies puguin variar en funció de la demanda que tinguem. Els

dies i els horaris definitius es comunicaran al setembre.

Els preus que apareixen per cada coescolar és el preu de soci de

l'AFA, si no ets soci de l'AFA  i t'interessa realitzar alguna coescolar,

contacta al mail info@afafedacsc.org i t'informarem dels preus.

El nombre de compte de l'AFA per tal de fer l'ingrés de la matrícula de 15€, tot

indicant el nom de l'alumnes, el número de soci (si es sap) i la coescolar

escollida, és; 

CUENTA CAJA DE INGENIEROS ES88.302500096114.0007.7817



COESCOLARS  
 ESPORTIVES
Karate-do

Shotokan

Multiesports

Patinantge

 

Fútbol

Bàsquet

Fitkid

 

Esports amb

raquetes

 

Taller de defensa

personal



KARATE-DO
SHOTOKAN

Les classes les imparteix David Mañas Alpuente.

Professor amb molta experiència i porta molts

anys treballant la coescolar de Karate.

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a karate@afafedacsc.org)

Els grups hauran de ser de mínim 5 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid,  aquest número pot variar)

D'octubre 2021 al Maig 2022

2 hores a la setmana 

en horari de dilluns i dimecres

Infantil 
(prèvia valoració del professor)

Primària

ESO

 

2h setmanals:

28,88€/mes

 



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a multiesport@afafedacsc.org)

MULTIESPORT
Durant el curs els alumnes augmentaran la seva motricitat i capacitat de

concentració a través de la pràctica de diferents esports i activitats.

Infantil
Primària

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dimecres

Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid,  aquest número pot variar)

22€ 

al mes



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a futbol@afafedacsc.org)

Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

FÚTBOL Durant el curs apendran la dinàmica del joc, el

treball en equip i la presa de decisions amb jocs

adaptats i amb treball tècnic d’aquesta

disciplina.

Infantil
Primària

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dilluns

22€

 al mes



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a patinatge@afafedacsc.org)

PATINATGE
Es treballarà el desenvolumpament de l’equilibri

i l’harmonia corporal a través de moviments amb

música i exercicis sobre patins de quatre rodes.

Infantil
Primària

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dijous

Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

22€

 al mes



BÀSQUET

Infantil
Primària

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dimarts

Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, 

aquest número pot variar)

22€

 al mes

Els alumnes s’introdueixen de manera progressiva en el coneixement 
del bàsquet, aprenent les seves normes i tècniques.



ESPORTS AMB
RAQUETES

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

Introducció als esports de raqueta amb les

disciplines més didàctiques i dinàmiques

d’aquest tipus d’esport. Es treballarà

principalment l´activitat de Bàdminton.

 
Primària

ESO

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dijous

Els grups hauran de ser de mínim 8

alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, 

aquest número pot variar)

22€ al mes



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

FITKID Gimnàstica acrobàtica

 
Primària

ESO

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dimarts

Els grups hauran de ser de mínim 10 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, 

número pot variar)

20€ al mes

https://www.dinamicsantacoloma.com/



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

TALLER DEFENSA PERSONAL
Es farà durant un dia al mes. El professor és David Mañas Alpuente.

 
ADULTS

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora al mes

en horari de dijous de 18h a 19h

Els grups hauran de ser de mínim 6 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, 

número pot variar)8€ al mes



COESCOLARS

ARTÍSTIQUES
Teatre

 

Món musical

 
Ball

 

Còmic

Jumping Clay en

anglès



TEATRE
Companyia de teatre amb professors

professionals del teatre.

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a teatre@afafedacsc.org)

 
Primària

ESO

D'octubre 2021 al Maig 2022

1'5 hores a la setmana 

en horari de divendres

Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

31€ 

al mes



Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

Es treballa amb argila de colors fàcil de manipular.

No és tóxica. Es faran projectes trimestrals amb

sessions puntuals per Nadal, Sant Jordi, Paqua... A

més, es treballarà en anglès.

JUMPING CLAY
EN ANGLÈS

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 '15 hora a la setmana (inclou 15 min per berenar)

en horari de dimarts

Els grups hauran de ser de mínim 10 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

Infantil
Primària

32€ 

al mes

https://www.eixoscreativa.com/ca/



Escola que ens vol apropar la música i els seus benefinis als alumnes, en aquest cas amb el

PIANO.

Es farà alguna sortida fora de l’horari lectiu per tal que els alumnes coneguin diferents estils

musicals: Liceu… i a final de curs un concert a l´auditori Can Roig i Torres. (sempre que la situació

de la Covid ho permeti)

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al compte de l'AFA i adjuntar el

justificant a tesoreria@afafedacsc.org i a piano@afafedacsc.org)

INFANTIL: 

Treballaran la sensibilització musical, 

primeres nocions musicals, iniciant-se amb el piano

 i apendran diferents instruments.

 Temps: 45 minuts

 Lloc. Cole

 Horari: dilluns

Preu: 29€/mes i 15€ anuals per material

 

PRIMARIA: 

Apendre a tocar el piano, llegir i escriure música,

 fer música de cambra amb Companys.

Lloc: academia c/Sant Jeroni 38-40

(els venen a buscar al cole)

 Horari: dimecres

        Temps: 1h/setmanal

Preu: 39€/mes i 

10€ anuals per material

 

 

SECUNDARIA: 

Piano i llenguatge musical

lloc: academia c/Sant Jeroni 38-40

Horari: dijous

Temps: 1h/ setmanal

Preu: 39€/mes i

 10€ anuals per material

 

 

 

 

MÓN MUSICAL

Els grups hauran de ser de mínim 4 alumnes i màxim 6 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

Infantil
Primària

ESO

Octubre 2021 – Juny 2022

 

 



Es treballa la il.lustració i còmic junt amb l'expressió

escrita.

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a info@afafedacsc.org)

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 '15 hora a la setmana (inclou 15 min per berenar)

en horari de dimarts

Els grups hauran de ser de mínim 10 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

30€ 

al mes

A PARTIR
DE P3

ESO
CÒMIC

https://www.eixoscreativa.com/ca/



Els grups hauran de ser de mínim 8 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

BALL
Durant el curs es realitzaran diferents estils de

música (rock, rumba, rock&roll...). S'incorporaran

diferents tipus de maerials d'acord amb el ball.

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a ball@afafedacsc.org)

Infantil
Primària

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 hora a la setmana 

en horari de dimarts

22€ 

al mes



COESCOLARS  
 ACADÈMIQUES

kids&us

Robòtica



KIDS&US
Educació en valors i aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia de Kids&Us.

Les classes són al mig día. No és una activitat de menjadors. Els nens es poden o no quedar al

menjador. Són 32 sessions. Per tal de poder recuperar els dies en el cas de tenir excursions o

malalties, és responsabilitat de les famílies avisar amb el temps prudencial per poder realizar el canvi.

En el cas que no es faci, el kids no dona opció a recuperar la classe. Les altes fora de termini es

valoraran en funció de la composició del grup. Les baixes fora de termini comporten la pèrdua del

trimestre pagat.

D'octubre 2021 al Jumy 2022

Horari de migdía. Els dies dels grups definitius 

no es tindran fins al setembre,

 tot depenen de la situació de la Covid-19 

que ens poguem trobar.

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al
 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a kidsandus@afafedacsc.org)

 

PREUS: MATRÍCULA KIDS&US: 0€
MATRÍCULA AFA: 15€

PREU MATERIAL: es cobra en una sola
quota al setembre:

· SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA,
PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 73€

· A partir de ANIMAL PLANET: 79€
 
 

 

PREU QUOTES: pagaments trimestrals: octubre,
gener i abril.

· SAM EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 60€
AL MES……180€ TRIMESTRAL

· BEN&BRENDA (1,5 hores setmanals): 76€ AL
MES……228€ TRIMESTRAL

· ANIMAL PLANET 1 I 2 (2 hores setmanals): 85€
AL MES…..255€ TRIMESTRAL

· FAIRY TALES 1 I 2 (3 hores setmanals): 106€ AL
MES…..318€ TRIMESTRAL

 

Infantil

Primària

ESO
Els grups hauran de ser de mínim 5 alumnes i màxim 8 alumnes.

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)



Durant el curs s´inicien i experimenten amb l’art, disseny digital, l’animació per

ordinador, programació de videojocs i la robòtica.

Potenciar l’ imaginació i el raonament en la comunicación de idees i guanyar

autonomía.

Es dividirà en tres blocs diferents:

- Art, animacio i videojocs amb Scratch.

- Reciclatge i tinkering amb Makey Makey.

- Electrònica i robòtica amb mCore, mBot i mBlock.

D'octubre 2021 al Maig 2022

1 '15 hora a la setmana (inclou 15 min per berenar)

en horari de dimarts la robòtica infantil i en horari de

dijous la robòtica de primària i la ESO

Matrícula de 15€ (s'haurà de fer transferència al

 compte de l'AFA i adjuntar el justificant 

a tesoreria@afafedacsc.org i a robotica@afafedacsc.org)

ROBÒTICA

Els grups hauran de ser de mínim 10 alumnes

 (donada la situació exepcional per Covid, aquest número pot variar)

Infantil (I4-I5)Primària
ESO

Infantil 40€/mes
Primària 42€/mes

ESO 42€/mes
 



US ANIMEM A TOTS
A PARTICIPAR!!

MOLTES GRÀCIES


