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SALUTACIÓ
Benvolgudes famílies,
Un any més, i ja en van set, des de l’Ajuntament d’Alella en
col.laboració amb associacions, entitats i empreses s’ha preparat la guia de les activitats extraescolars que es faran el
proper curs 2018-2019.
Al nostre poble s’organitzen moltes activitats dirigides a infants i adolescents i aquesta guia vol ser un instrument per a
facilitar-ne la difusió entre les famílies. Activitats esportives,
d’expressió, idiomes, música, reforç escolar o tecnologia, totes elles ajuden a aportar noves aptituds, coneixements i experiències per acompanyar els nostres infants i adolescents
en el seu creixements personal i col.lectiu.
Novament, agraïm la participació de totes les persones, entitats i empreses que fan possible aquesta guia.
Esperem que us sigui d’utilitat,

Salutacions cordials,

Teresa Vilaró i Comas
Regidora d’Educació

Marc Almendro i Campillo
Regidor d’Esports
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Atletisme, a partir de 6 anys
Bàsquet, a partir de 5 anys
Entrena’t, a partir de 10 anys
Escola pre-esportiva, a partir de 4 anys
Esports Outdoor, a partir de 8 anys
Futbol, a partir de 3 anys
Futbol Sala, a partir de 5 anys
Gimnàstica rítmica, a partir de 5 anys
Handbol, a partir de 6 anys
Iniciació esportiva, a partir de 6 anys
Jiu Jitsu, a partir de 6 anys
Judo, a partir de 5 anys
Natació, a partir 4 mesos
Patinatge, a partir de 6 anys
Rugbi, a partir de 8 anys
Skate, a partir de 5 anys
Taekwondo, a partir de 5 anys
Tennis, a partir de 4 anys
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Dansa, a partir de 4 anys
Danses modernes i Hip Hop, a partir de 4 anys
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Expressió corporal i psicomotriu, a partir de 4 anys
Ioga i musicoteràpia: Naanda, a partir de 4 anys
Mediació i intel.ligència emocional, a partir de 4 anys
Teatre i contes, a partir de 4 anys
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Comprensió lectora, a partir de 4 anys
Reforç escolar, a partir de 4 anys
Espai d’aprenentatge, a partir de 12 anys
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Informàtica, a partir de 4 anys
Pàgines web, a partir de 12 anys
Programació de videojocs, a partir de 12 anys
Robòtica, a partir de 6 anys
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esports
AJUNTAMENT D’ALELLA
ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Oferta diversificada d’activitats físiques i esportives que comparteixen objectius i principis educatius.
Preus mensuals de totes les activitats de la EIE:
1 dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros;
3 dies/set: 28 euros; 4 dies/set: 31 euros
Inscripció: A partir del 3 de setembre a la Regidoria d’Esports

ATLETISME
Edat: De 6 a 12 anys (2012 al 2006)
Horari:
1r grup (2012 al 2010): Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h
2n grup (2009 i 2006): Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h
Lloc de realització: Pista d’Atletisme Municipal

Esports outdoor
Escalada, orientació, muntanyisme, trail running i btt.
Edat: De 8 anys (2010) en endavant
Horari: Dimecres de 17.30 a 19 h
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports

FUTBOL SALA
Edat: De 5 a 7 anys (2013 al 2011)
Horari:
Iniciació (2013): Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h
PreBenjamí (2012): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h
PreBenjamí (2011): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Edat: A partir de 5 anys (2013) en endavant
Horari:
1r grup (5-7 anys): Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.45 h
2n grup (+ 7 anys): Dilluns i dimecres de 18.15 a 19.30 h
Lloc de realització: Gimnàs Escola Fabra

JUDO
Edat: De 5 anys (2013) en endavant
Horari:
1r grup (5-7 anys): Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
2n grup (8-11 anys): Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h
3r grup (+ 12 anys): Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports
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PATINATGE
Edat: De 6 anys (2012) en endavant
Horari:
1r grup (6-7 anys): Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h
2n grup (8-10 anys): Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h
3r grup (+10 anys): Dimarts i dijous de 19.15 a 20.15 h
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports

RUGBI
Edat: De 8 anys (2009) en endavant
Horari: Dimarts i dijous de 19 a 20 h
Lloc de realització: Camp Municipal d’Esports

TAEKWONDO
Edat: De 5 anys (2013) en endavant
Horari:
1r grup (5-6 anys): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h
2n grup (7-9 anys): Dilluns i dimecres de 18.15 a 19.15 h
3r grup (10-12 anys): Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.15 h
4t grup (+ 13 anys): Dilluns i dimecres de 20.15 a 21.15 h
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports

AJUNTAMENT D’ALELLA
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL - Uesports
NATACIÓ
Familiarització i adaptació al medi aquàtic.
Edat: De 4 mesos a 12 anys
Horaris:
Nadons: dilluns i divendres a les 16 i 16.30 h / Dimarts o dijous a les
11.30 h / Dissabtes a les 9, 10, 11 i 12 h.
De 2 a 5 anys: De dilluns a divendres de 17.30 a 18.15 h / Dissabtes
de 9 a 9.45 h, de 10 a 10.45 h, d’11 a 11.45 h i de 12 a 12.45 h
De 6 a 12 anys: De dilluns a divendres de 18.30 a 19.15 h / Dissabtes
de 9 a 9.45 h, de 10 a 10.45 h, d’11 a 11.45 h i de 12 a 12.45 h
Preu trimestral: A consultar abonat/da o no
Inscripcions: A partir de l’1 de setembre al Complex Esportiu.
Observacions: Els infants nascuts el 2012 empadronats a Alella
poden fer un curs de natació, d’octubre a juny, finançat per
l’Ajuntament.

ENTRENA’T				
Edat: De 10 a 15 anys
Horari: Dimecres de 17.10 a 17.55 h
Preu trimestral: Inclòs dins les quotes familiar i la familiar infantil
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AMPA escola FABRA
FUTBOL SALA
Activitat orientada a treballar les habilitats tècniques i tàctiques específiques del futbol sala i adequades a cada edat i
categoria. Es fomenten el valors del grup per sobre de l’interès
individual del nen. Es treballen hàbits de salut i d’higiene així com
els valors i actituds propis de l’esport en equip.
Edats: De 1r a 4t i de 5è a 6è
Horari: Dilluns i/o dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

ESCOLA PRE-ESPORTIVA
És un espai on es treballen les primeres habilitats motrius
bàsiques a través de la iniciació a l’esport i al joc esportiu.
Es fomenta el treball d’equip treballant les actituds i normes
pròpies d’aquest. S’inicia a la pràctica esportiva tot practicant
esports individuals (1r trimestre), patinets, xanques i equilibris
(2n trimestre) i esports d’equip (3r trimestre).
Edat: P4 i P5
Horari: Dimarts i/o dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

MINI BàsQUET
Es treballen les habilitats tècniques i tàctiques. Es fomenta
el treball en equip treballant les actituds i normes de l’esport.

Edats: De 1r a 4t i de 5è a 6è
Horari: Dimarts i/o dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

MINI HANDBOL
Ens iniciem al món de l’handbol, mitjançant la tècnica i tàctica individual i col.lectiva. Aprenem les normes bàsiques de
l’handbol adaptat a les edats dels infants. Es treballen hàbits
de salut i higiene així com valors i actituds propis de l’esport.
Edats: De 1r a 4t i de 5è a 6è
Horari: Dilluns i/o dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

MINI TENNIS
Iniciació al món del tenis. Treballem la coordinació oculomanual I la relació espai-temps. Es treballen hàbits de salut I
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d’higiene així com valors i actituds propis de l’esport.

Edats: De 1r a 4t i de 5è a 6è
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

INICIACIÓ ESPORTIVA
És un espai on es treballen les primeres habilitats motrius
bàsiques a través de la iniciació a l’esport i al joc esportiu. Es
fomenta el treball d’equip treballant les actituds i normes pròpies d’aquest. A través del joc s’inicien en l’atletisme, patins
en línia i patinets, futbol-sala i bàsquet.
Edats: 1r i 2n
Horari: Dilluns i/o dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

PATINATGE
És un espai on s’inicia al món del patinatge des d’una vessant
lúdica i no competitiva. S’estimula l’equilibri i coordinació a
través dels lliscaments. Es treballa l’autosuperació i l’autoconfiança.
Edats: De 1r i 6è
Horari: Dimarts i/o dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

SKATE
En aquesta activitat, els monitors d’skate i patinet us ensenyaran a mantenir l’equilibri i els trucs més famosos del món
de l’skate. L’activitat es realitzarà a l’Skate park del poble.

Edats: De 3r a 6è
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 18 h
Preu mensual: 1dia/set: 17 euros; 2 dies/set: 22,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

JIU-JITSU
És un espai on es treballen la tècnica i la disciplina d’aquest
art marcial. Es treballa l’autoconfiança, l’autoestima i el respecte envers els companys.
Edats: De 1r a 6è
Horari: Dimarts 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 22 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.
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CLUB ALELLA FUTBOL SALA
fUTBOL SALA
Edat: A partir de 8 anys (2010)
Horari: Dies i horaris variables segons equips i categories.
Preu: A consultar
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports A. Vera
Inscripció: A través de la web www.alellafs.com, per email o telèfon
Observacions: Lligues federades dins la Federació Catalana de
futbol.

CLUB ESPORTIU SERRA MARINA ALELLA
ATLETISME
Activitat de formació i entrenament de les diferents disciplines d’aquest esport. Possibilitat de participar en diferents
competicions: crosos, curses populars, milles, pista coberta
i/o aire lliure.
Edat: A partir de 13 anys
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 19 h
Preu anual: 240 euros (pagament únic a l’octubre)
Quota Federació: 25 euros aproximadament
Preu equipació esportiva: 85 euros aproximadament
Lloc de realització: Pista d’Atletisme Municipal
Inscripció: A partir del 4 de setembre

CLUB BÀSQUET ALELLA
BÀSQUET
Edat: A partir de 5 anys. Grups per edats i categories.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17.15 h
Preu: A consultar
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports

CLUB DE FUTBOL ALELLA
FUTBOL 7 i FUTBOL 11
Grups per edats i categories. Poden participar en competicions federades.
Edat: A partir de 3 anys
Horari: Dies i horaris variables segons equips i categories
Preu: A consultar
Lloc de realització: Camp Municipal d’Esports
Inscripció: A les oficines del Club

CLUB VOLEI ALELLA
VOLEIBOL
Participen en trobades i competicions.

Edat: A partir de 10 anys. Grups per edats i categories.
Horari: Dimarts i dijous de 17.15 h en endavant
Preu: A consultar
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports
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expressió
ACADÈMIA ALELLA
TALLER DE MEDIACIÓ I INTEL.LigèNCIA EMOCIONAL
Mitjançant el joc, treballem les relacions interpersonals a l’educació infantil, comprensió de conflictes, comunicació oberta,
expressió de les emocions, etc... Insistim en la potenciació dels
valors de la bondat, la veritat, la responsabilitat i la justícia.
Edat: De 4 a 15 anys
Horari: 1 hora/setmana, matí o tarda. També dissabte
Preu mensual: 36 euros

AJUNTAMENT D’ALELLA
ESCOLA DE DANSA
L’escola ofereix ensenyament de ballet clàssic, motivant
l’alumnat a viure la dansa com una activitat apassionant de
gran benefici per al cos, la ment i l’esperit. Direcció artística a
càrrec de David Campos.
Lloc de realització: Pavelló Municipal d’Esports
Inscripció: Regidoria d’Educació
Data d’inici: 1 d’octubre de 2018
Reunió inicial: 25 de setembre de 2018, a les 19 h a les antigues
Escoles Fabra.
Observacions: Avaluacions internes al llarg del curs. Festival de Nadal i de fi de curs.
Descomptes (no acumulatius):
5% de descompte per als germans.
10% de descompte per a cadascun dels membres de família nombrosa o monoparental (cal presentar el carnet vigent).

Despertar a la Dansa
Edat: Nascuts/nascudes 2014 i 2013
Horari: Dimarts i dijous de 17.30 a 18.15 h
Preu mensual: 28 euros

Iniciació a la Dansa
Edat: Nascuts/nascudes 2012 i 2011
Horari: Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu mensual: 31,5 euros

Iniciat
Edat: Nascuts/nascudes 2010 i 2009
Horari: Dimarts i dijous de 18.15 a 19.30 h
Preu mensual: 33,5 euros
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Elemental
Edat: Nascuts/nascudes 2008 i 2007
Horari: Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45 h
Preu mensual: 33,5 euros

Intermedi I
Edat: Nascuts/nascudes 2006 i 2005
Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 20.45 h
Preu mensual: 33,5 euros;

Intermedi II
Edat: Nascuts/des 2004 i 2003
Horari: Dilluns i dimecres de 19.45 h a 21 h
Preu mensual: 33,5 euros;

Avançat
Edat: Nascuts/des abans del 2002
Horari: Dilluns i dimecres de 20 h a 21.15 h
Preu mensual: 33,5 euros
Lloc de realització: Complex Esportiu de l’UFEC

Taller d’art
L’activitat permetrà als nens i nenes potenciar la seva capacitat creativa i desenvolupar la imaginació a partir del treball i
experimentació amb diferents materials i tècniques. L’objectiu és oferir un espai de gaudi on apropar els infants a l’art i
els seus beneficis.
Edat: A partir de 6 anys (1r) fins 11 anys (6è)
Horari: Dimecres de 17.15 a 18.45 h
Preu mensual: 20 euros
Inscripcions: A la Regidoria d’Educació, omplir i enviar a educacio@
alella.cat el formulari d’inscripció que es trobarà a www.alella.cat
Lloc de realització: Can Manyé. Espai d’art i creació

AMPA escola FABRA
ART ATTACK (pintura i manualitats)
És un espai on es treballa la creativitats i la motricitat fina a
través del llapis i el pinzell. Es treballa la sensibilitat i la imaginació tot creant petites “obres d’art”.
Edat: P4 i P5
Horari migdia: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
Preu mensual: 22 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

DIBUIX I PINTURA
En aquesta activitat es treballa la creativitat i la motricitat fina.
També es treballa la sensibilitat i la imaginació tot creant petites obres d’art. Es treballen diferents tècniques de dibuix
coneixent els pintors i dibuixants referents de cada tècnica.
Edat: De 1r a 6è
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Horari migdia:
1r i 2n: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
De 3r a 6è: Dimecres de 12.40 a 13.35 h
Preu mensual: 22 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

ESCACS
La UNESCO recomana la seva pràctica i la valora com a molt
positiva en la formació dels infants.
L’alumne/a, quan juga a escacs, posa en pràctica les seves
habilitats per a resoldre problemes i solucionar conflictes sobre el tauler. Això ho fa de forma lliure, en un ambient de
diversió i companyia propis d’un joc, però condicionat per un
sistema de regles que el professor va introduint progressivament. És a dir, l’objectiu és APRENDRE A PENSAR en un
ambient lúdic, fet que sempre facilita l’assimilació i aprenentatge. Al llarg del curs hi ha la possibilitat de participar en
diferents trofeus.
Horari migdia:
1r i 2n: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
De 3r a 6è: Dilluns de 12.40 a 13.35 h
Preu mensual: 24,85 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

DANSES MODERNES I HIP-HOP
És un espai on es treballen diferents tipus de balls i coreografies. Es treballa la coordinació del nen/a vers el grup i en
equip es munten diferents balls i coreografies.
Horari:
P4 i P5: Dimecres de 16.30 a 17.40 h
De 1r a 6è: Dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 22 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

EXPRESSIÓ CORPORAL PSICOMOTRIU
És un espai on el nen/a pren consciència del seu propi cos i
emocions a través de la representació, el joc simbòlic i el ball i
les danses. Es treballa l’autosuperació personal i l’autoestima
de cada nen/a.
Horari: P4 i P5: Dimarts i/o dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 17 euros/1 dia; 22,50 euros/2 dies
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’un extraescolar.
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ioga i musicoteràpia. naanda
Es tracta d’un projecte fruit de la dedicació d’anys vers la
pràctica del ioga, així com de la música i i la musicoteràpia. És
la fusió entre ambdues disciplines amb una finalitat lúdico-terapèutica. L’expressió sonora i corporal són la base de tota la
sessió, juntament amb el Mindfulness amb l’objectiu d’assolir
un estat de calma i goig interior al finalitzar la sessió.
Horari:
P4 i P5: Dilluns de 16.30 a 17.40 h
1r i 2n: Dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 28 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

TEATRE I CONTES
Els objectius d’aquesta extraescolar són, entre d’altres, potenciar la creativitat i el joc de lliure expressió, estimular l’espontaneïtat i la facultat d’improvisar, potenciar l’eliminació de
complexos i d’inhibicions, enriquir vocabulari i aprendre a escoltar, respectar el treball col.lectiu i als companys.
Busquem petits actors per fer una gran obra! Vine al taller de
teatre on disfressar-se, maquillar-se i jugar és el més divertit.
Horari:
P4: Dimecres de 16.30 a 17.40 h
P5: Dilluns de 16.30 a 17.40 h
1r i 2n: Dijous de 16.30 a 17.40 h
De 3r a 6è: Dimarts de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 24,85 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.
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ACADÈMIA ALELLA
ANGLÈS
Cursos d’anglès amb metodologia avançada. Classes dinàmiques. Professors nadius, bilingües i experts en l’ensenyament
de l’idioma. “Cambridge English Exam Preparation Centre”.
Edat: A partir de 4 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros;
2h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili.

ANGLÈS PER ALS MÉS MENUTS
English for kids (with National Geographic). Metodologia
d’aprenentatge molt natural i diferent. Adaptada al seu ritme
d’evolució i maduresa. Grups de 2 a 4 alumnes.
Edat: De 4 a 6 anys
Horari: Matí o tarda. També dissabte
Preu mensual: 1h/set: 36 euros

ALEMANY
Metodologia dinàmica i avançada per infants i joves. Enfocament pràctic des de la primera classe. Professors nadius i
bilingües experts en l’ensenyament de l’idioma. Grups reduïts
que permeten aprofundir en les necessitats particulars de
cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros;
2h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili

FRANCÈS, rus, xinès i àrab
Metodologia dinàmica i avançada per a infants i joves. Enfocament pràctic des de la primera classe. Professors nadius i
bilingües experts en l’ensenyament de l’ idioma. Grups reduïts que permeten aprofundir en les necessitats particulars de
cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros; 2h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili
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ACADÈMIA ALELLA
CATALÀ I CASTELLÀ
Classes amb una metodologia dinàmica i avançada per a infants i joves. Enfocament pràctic des de la primera classe.
Professors experts en l’ensenyament de l’idioma. Grups reduïts que permeten aprofundir en les necessitats particulars
de cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres, de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1 h/set: 36 euros; 1h 30 min/set: 54 euros;
2 h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili

Ajuntament d’ALELLA
reforç D’ANGLÈS AMB LES IDIOMES (A1 - A+1)
Reforç de les nocions bàsiques i necessàries per seguir l’assignatura d’anglès del centre educatiu. Impartit per joves professionals de Les Idiomes. Grups reduïts amb ràtio de 1/12
per grup/aula. Clima d’aprenentatge proper que permet un
seguiment individualitzat.
Edat: De 12 a 16 anys
Horari: Dimarts i dijous de 16 a 17 h
Preu trimestral: 60 euros
Inscripcions: A l’Espai Jove. Cal omplir i entregar el formulari
d’inscripció que es trobarà a la pàgina web i/o a l’Espai Jove.
Pagament amb targeta de crèdit.
Lloc de realització: Antigues Escoles Fabra

AMPA escola FABRA
ANGLÈS amb kids & us
Metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural
d’adquisició de la llengua materna. Grups reduïts de màxim
8 infants i adaptats a cada edat. Sessions dinàmiques 100%
en anglès.
Edat: De P4 a 6è
Alumnes nous a la metodologia:
Emma P4 i P5: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
Oliver 1r i 2n: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
Bàsic1 3r i 4t: Dilluns i dimecres de 12.40 a 13.35 h
Bàsic2 5è i 6è: Dilluns i dimecres de 12.40 a 13.35 h
Alumnes que ja han cursat Kids&Us:
Oliver: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
Marcia: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
Pam&Paul: Dimecres de 12.40 a 13.35 h
Preu:
1 dia/setmana: 59 euros (material: 71 euros/pagament únic)
2 dies/setmana: 80 euros (material: 57 euros/pagament únic)
Lloc de realització: Escola Fabra
Inscripció: Directament a Kids&Us Masnou: elmasnou@kidsandus.es
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LES IDIOMES
ANGLÈS
Amb més de 25 anys ensenyant idiomes al poble d’Alella,
LES Idiomes ofereix als infants la possibilitat de conèixer una
nova llengua de forma natural i divertida. En els nostres cursos
d’anglès s’aprèn un segon idioma mitjançant un aprenentatge
comunicatiu. Per aquesta raó, creem a l’aula un ambient amè
i dinàmic, per familiaritzar-se amb l’anglès i aprendre a comunicar-se amb naturalitat, en contextos molt propers als seus
interessos.
Edat: A partir de 3 anys
Horari:
De 3 a 11 anys: Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
A partir d’11 anys: Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Possibilitat segons nivells de 16 a 17.30 h, dilluns i dimecres.
Preu mensual: A consultar
Observacions: Grups reduïts. Últimes tendències amb metodologia
i bons professors, una garantia per aprendre anglès. Centre de
preparació d’exàmens de Cambridge University.

FORMAT CENTRE D’ESTUDIS
EMPRESA DE SERVEIS INFORMÀTICS
ANGLÈS
Classes d’anglès dinàmiques, actives i divertides amb professors nadius i/o experts. Adaptades a cada nivell (elemental,
intermedi i avançat). Llibres de l’editorial Macmillan i suport
multimèdia amb projeccions de dibuixos, pel.lícules, cançons...
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h
Preu classe individual: 22 euros/hora
Preu mensual mini grup: 1h/set: 35 euros; 1h 30m/set: 55
euros; 2h/set: 65 euros; (matrícula 25 euros).
Observacions: Mínim 4 nens, màxim 6 per classe. El material
necessari (excepte el llibre) va a càrrec de Format.

francès
Classes de francès dinàmiques, actives i divertides. Adaptades a cada nivell (inicial, intermedi i avançat). Suport multimèdia amb projeccions de dibuixos, pel.lícules, cançons...
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h
Preu classe individual: 22 euros/hora
Preu mensual mini grup: 1h/set: 35 euros; 1h 30m/set: 55
euros; 2h/set: 65 euros; (matrícula 25 euros).
Observacions: Mínim 4 nens, màxim 6 per classe. El material
necessari (excepte el llibre) va a càrrec de Format.

17

música
AJUNTAMENT D’ALELLA
CORAL MUNICIPAL
Iniciativa municipal que vol afavorir la formació musical, el treball en equip i l’educació en valors dels infants i adolescents.
A partir d’un repertori fresc i variat, integrant diferents modalitats artístiques, gaudiran de l’experiència de cantar, moure’s
i interpretar, acompanyats de música en directe.
Lloc de realització: Golfes de Can Lleonart
Inscripció: Regidoria d’Educació
Data d’inici: Grup petits, el 3 d’octubre; mitjans i grans, el 5 d’octubre
Reunió inicial del curs: 26 de setembre a les 19 h, Golfes de Can
Lleonart.
Observacions: Es faran diversos concerts al llarg de l’any vinculats a
les festes i celebracions del municipi. També s’organitza una estada
intensiva durant un dissabte del primer trimestre i unes colònies de
cap de setmana al segon trimestre.
Descomptes (no acumulatius):
5% de descompte per als germans.
10% de descompte per a cadascun dels membres de família nombrosa o monoparental (cal presentar el carnet vigent).

Petits
Cantem a una veu amb acompanyament instrumental i aprenem a través del joc, el moviment i els contes, amb suport de material didàctic.
Edat: Nascuts al 2014 fins al 2012 (de P4 a 1r)
Horari: Dimecres de 17 a 18 h
Preu mensual: 15 euros

Mitjans
Cantem a una i/o dues veus amb acompanyament instrumental.
Aprenem des de la creativitat, el moviment i la teatralitat.
Edat: Nascuts al 2011 fins 2007 (de 2n a 6è primària)
Horari: Divendres de 17.30 a 19 h
Preu: 18 euros

Grans
Cantem a dues i tres veus amb acompanyament instrumental. Aprofundim en la tècnica vocal des de l’experiència de cantar des del cos
i l’expressivitat emocional.
Edat: a partir de 1r d’ESO
Horari: Divendres de 16 a 17.30 h
Preu mensual: 18 euros
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AJUNTAMENT D’ALELLA i ressò CEM
projecte Alella viu la música
cANTATa
Participació en una cantata amb una orquestra real formada
per alumnes de l’activitat Alella viu la música i col.laboradors.
TASTET D’INSTRUMENTS
Un taller que durarà tot un curs escolar destinat a que els
infants puguin tenir un primer contacte amb diversos instruments tocant-los, escoltant-los, coneixent la seva mecànica i
creant petites peces musicals per tal que puguin conèixer-los
i gaudir-ne. Sessions de 15 minuts en grups de 2 alumnes.
Edat: Entre 7 i 10 anys
Horari: Dimecres a les 17, 17.15, 17.30, 17.45 o 18 h
Preu: Gratuït
Inscripcions i lloc de realització: Ressò Centre d’estudis musicals

MÚSICA DE CAMBRA/CONJUNTS INSTRUMENTALS
Un espai musical per a totes les persones que toquin algun
instrument i desitgin formar part d’un conjunt musical, amb la
finalitat de compartir coneixements i habilitats musicals, poder-ne gaudir amb altres companys i mostrar-les en públic.

Edat: A partir de 10 anys
Horaris:
Música de cambra nens i joves: Divendres de 20.30 a 21.30 h
Música de cambra adults: Divendres de 20.30 a 21.30 h o dissabtes
tarda
Preu trimestral: 22 euros
Inscripcions i lloc de realització: Ressò Centre d’estudis musicals
Observacions: Es pot participar en vàries formacions. Professors
del Centre d’estudis musicals Ressò. Calen coneixements musicals
previs.

TEATRE MUSICAL INFANTIL
Aquest curs es farà el musical “Annie”. Direcció a càrrec de
Carlos Gramaje i el seu equip.
Edat: Entre 8 i 14 anys
Horari: Dimecres de 18.15 a 19.30 h
Preu mensual: 28,50 euros
Inscripcions i lloc de realització: Ressò Centre d’estudis musicals
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AMPA escola FABRA
PERCUSSIÓ
Aquesta activitat pretén acostar la percussió als infants en
edat escolar amb l’objectiu final de formar un grup de percussió del propi centre que pugui participar activament en
trobades o actuar en les festes de l’escola.
Edat: De 1r a 6è
Horari: Divendres de 16.30h a 17.40 h
Preu mensual: 24 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’una extraescolar.

col.legi santa maria del pino
musicalia
Musicalia és l’escola de música que ofereix el nostre col.
legi als seus alumnes i que també obre les portes a tothom
interessat de fora del centre, amb la possibilitat de fer un
seguiment reglat per part de la ROYAL SCHOOL OF MUSIC
(ABRSM) dels estudis musicals i amb professors especialitzats de cada instrument i assignatura.
Edat: A partir de 3 anys
Horari: De dilluns a divendres de 17 a 19.30 h
Inscripció: Col.legi Santa María del Pino

RESSÒ, CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS
ENSENYAMENTS MUSICALS REGLATS
Impartim classes d’instrument, llenguatge musical, cant, Conjunt instrumental, Música de cambra I Conjunt Coral.
Les classes d’instrument son individuals.
Oferim Mètode Suzuki per a violí.
Treballem la música clàssica i moderna, combinant la disciplina acadèmica amb la part creativa i lúdica, per tal de potenciar les aptituds musicals de cada alumne, desenvolupar
plenament el seu potencial i poder gaudir plenament del
aprenentatge de la música.
Edat: A partir de 4 anys, joves i adults
Preu: A consultar
Inscripcions: Ressò Centre d’estudis musicals
Observacions: Audicions trimestrals. Preparació per entrar al Conservatori i per als exàmens del Trinity College of London

Instrument
Horari: A consultar

Llenguatge musical
Horaris:
Sensibilització (de 4 a 6 anys): Dilluns de 17.15 a 18 h
Pre elemental (de 6 a 7 anys): Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Elemental 2 (de 7 a 8 anys): Dimarts de 17.30 a 18.30 h
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Elemental 4 ( de 9 a 10 anys): Divendres de 17.30 a 18.45 h
Pas de Grau (de 10 a 12 anys): Dilluns de 18 a 19 h
Grau Mig 1 (de 12 a 14 anys): Dijous de 18.15 a 19.45 h
Iniciació 1: Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Iniciació 2: Dimarts de 18.45 a 19.45 h
Iniciació 3: Dimarts de 18.30 a 19.30 h
Iniciació 3: Divendres de 19.15 a 20.15 h
Grau mig 4: Dijous de 19 a 20.30 h

cant coral
Es treballa tant la música moderna com la clàssica. Fem actuacions al llarg del curs en diferents contextos, així com intercanvis amb altres corals. Director: Narcís Perich.
Edat: A partir de 12 anys
Horari: Divendres de 17.15 a 18.45 h

Tallers de preescolar
Organitzem tallers diversos com ara música per a nadons,
contes musicals etc.
Edat: De 3 a 6 anys
Horari: A consultar

TIMBALERS DEL MOST D’ALELLA
TIMBALERS
Aprendrem ritmes en grup, tot compartint un espai associatiu.
Els objectius són gaudir de la percussió amb els companys i
companyes i tocar i participar en les festivitats del poble.
Edat: A partir de 12 anys
Horari: Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu mensual: 15 euros
Inscripció: timbalersdelmostdalella@gmail.com
Observacions: El material, tant els timbals com tot el necessari, va
inclòs en el preu mensual.
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reforç
escolar
ACADÈMIA ALELLA
REFORÇ ESCOLAR EN MINI GRUPS
Grups de 2 a 6 alumnes. Reforç escolar a través d’un seguiment individualitzat amb tutors. Foment dels hàbits d’esforç,
concentració, memorització, gestió del temps i millora en l’autonomia d’estudi i recerca de fonts d’informació.
Edat: De 4 a 19 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 49 euros; 2h/set: 65 euros; 3h/set: 79 euros (descomptes per trimestre i germà)
Observacions: També classes privades i a domicili

MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA
L’entrenament de la comprensió lectora és una de les eines
més importants per evitar el fracàs escolar. Fomentant “la
lectura per plaer” s’aconsegueix el desenvolupament de capacitats cognitives que permetin llegir i comprendre. Es pot
resoldre un problema de mates o física si no es comprèn
l’enunciat? La comprensió lectora és essencial en el procés
d’aprenentatge dels infants i joves.
Edat: A partir de 4 anys
Horaris flexibles: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu: A consultar
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AJUNTAMENT D’ALELLA
ESPAI JOVE
ESPAI D’APRENENTATGE
Recurs per a afavorir l’assoliment de les competències escolars i assentar hàbits d’estudi. Conduït per una persona jove
experta en matèries escolars i amb el suport del dinamitzador
juvenil. És un espai on poder consultar i resoldre dubtes de
matemàtiques, física, química i biologia i treballar les habilitats d’organització, planificació i auto-seguiment, així com
orientació en qüestions vocacionals. Es complementarà amb
seguiment i servei de consultes online per dubtes concrets
en èpoques d’exàmens.
Edat: De 12 a 16 anys
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu: Gratuït
Lloc de realització: Espai Jove. Aula d’informàtica
Inscripció: A l’Espai Jove. Cal omplir i entregar el formulari d’inscripció que es trobarà a la pàgina web i/o a l’Espai Jove.
Observacions: L’horari podrà adaptar-se a les necessitats del grup.

FORMAT CENTRE D’ESTUDIS
EMPRESA DE SERVEIS INFORMÀTICS
REFORÇ ESCOLAR (PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT)
Classes de reforç escolar d’una o diverses assignatures
adreçades a l’alumnat que necessita més dedicació. L’objectiu és generar hàbits d’estudi i crear un espai per resoldre els
dubtes i per fer els deures.
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h
Preu classe individual: 22 euros/hora
Preu classe mini grup: 10 euros/hora
Observacions: Grups de mínim 2 alumnes, màxim 4 per classe
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TEcnologia
ACADÈMIA ALELLA
CURS D’INFORMÀTICA
Millorar la informàtica a nivell d’usuari. Aprendre a navegar,
fer un bon ús i conèixer el potencial d’Internet. Utilitzar l’Office (Word, Excel o el Powerpoint).
Edat: De 7 a 15 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30min/set: 54 euros;
2h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili

CURS DE PÀGINES WEB
Curs d’iniciació i especialització en el disseny i creació de
pàgines web.
Edat: De 12 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30min/set: 54 euros;
2h/set: 79 euros
Observacions: Classes amb mini grups, privades i a domicili

AMPA escola FABRA
ROBÒTICA
En aquesta activitat s’ensenya a programar, dissenyar i crear
robots. S’utilitza el sistema weedo de LEGO. Els petits creadors (1r i 2n) treballen amb Dash&dot, Makey-makey, Neuron, Storystarter i LearntoLearn. Els mitjans i grans creadors
(3r-6è) utilitzen el makey-makey, stopMtion mbot, Dash&dot,
màquines senzilles motoritzades i microbit.
Horari:
1r i 2n: Dilluns de 16.30 a 18 h
3r i 4t: Dimecres de 16.30 a 18 h
5è i 6è: Dijous de 16.30 a 18 h
Preu mensual: 40,50 euros
Matrícula: 10 euros (socis AMPA) / 15 euros (NO socis AMPA)
anuals. La matrícula es paga només una vegada encara que es faci
més d’un extraescolar.
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FORMAT CENTRE D’ESTUDIS
EMPRESA DE SERVEIS INFORMÀTICS
INFORMÀTICA
Classes dinàmiques i divertides amb professor llicenciat en
informàtica. Suport multimèdia amb projeccions d’exemples,
exercicis, jocs interactius i molt més. Adaptades a cada nivell
(inicial, bàsic, intermedi i avançat).
Edat: De 5 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h
Preu classe individual: 25 euros/hora
Preu classe mini grup: 1h/set: 35 euros; 2h/set: 65 euros;
(matrícula: 25 euros)
Observacions: Grups de mínim 4 nens, màxim 6 per classe. El material necessari (llibres, fitxes, etc) va a càrrec de Format.
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DIRECTORI
ACADÈMIA ALELLA
Plaça Antoni Pujadas i Nirell, Local 4
93 555 17 11 / 650 971 179
info@academiaalella.com - www.academiaalella.com

AJUNTAMENT D’ALELLA
Regidoria d’Adolescència i Joventut
Espai Jove (Antigues Escoles Fabra)
Avinguda Ferran Fabra, 1
93 540 72 45
adrenalina@alella.cat - www.alellajove.cat
Regidoria de Cultura
Can Manyé. Espai d’art i creació
Riera Fosca, 42
93 540 87 23
pomersm@alella.cat
Regidoria d’Educació
Plaça de l’Ajuntament , 1
93 555 23 39 ext.104
alella.educacio@alella.cat - www.alella.cat/educacio
Regidoria d’Esports
Pavelló Municipal d’Esports Abelardo Vera
Passeig de la Creu de Pedra, 29-31
Matins: de dilluns a divendres de 9.15 a 14 h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 19 h
93 540 19 93
alella.esports@alella.cat - alella.coordeie@alella.cat

AMPA ESCOLA FABRA
Avinguda del Bosquet, 1
93 540 31 37
Calendari escolar: de 15.30 a 19 h
ampaescolafabra@gmail.com - www.ampafabra.weebly.com

CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS RESSÒ
Carrer Ribas, 4
93 540 11 09
Dies feiners de 17 a 19 h
resso@resso.info - www.resso.info - Facebook

CLUB ALELLA FUTBOL SALA
637 925 044 (Marc Serra, coordinador)
www.alellafs.com - alellafs@gmail.com
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CLUB BÀSQUET ALELLA
Pavelló Municipal d’Esports A. Vera
Passeig de la Creu de Pedra, 29-31
629 64 20 91
Dilluns, dimecres i divendres de 17.15 h en endavant
basquetalella@hotmail.com

CLUB ESPORTIU SERRA MARINA ALELLA
Pista d’atletisme municipal Josep Mª Pareras
Camí del mig, 31
660 299 722
Dimarts i dijous de de 18 a 21 h
serramarinaalella@gmail.com

CLUB FUTBOL ALELLA
Camp Municipal d’Esports
Ctra d’El Masnou a Granollers km 3,2
93 555 71 59 - 629 235 761
De dilluns a divendres de 17 h en endavant
club@cfalella.cat - www.cfalella.cat

CLUB VOLEI ALELLA
Pavelló Municipal d’Esports A. Vera
Passeig de la Creu de Pedra, 29-31
672 04 11 33
Dimarts i dijous de 17.15 h en endavant
clubvoleialella@hotmail.com

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL uesports
Carrer Pau Vila, 5-11
93 555 18 95
alella@uesports.cat - www.uesports.cat

COl.legi santa maria del pino
Riera Coma Clara, 19-21
93 555 44 11
info@pinoalella.com - www.pinoalella.com

FORMAT CENTRE D’ESTUDIS
EMPRESA SERVEIS INFORMÀTICS
Rambla d’Àngel Guimerà, 31
93 540 82 81
format@canalmaresme.com - www.webformat.cat

LES IDIOMES
Carrer Sant Isidre, 13
93 540 15 24
info@lesidiomes.com - www.lesidiomes.com
http://www.facebook.com/lesalella

timbalers del most d’alella
timbalersdelmost@gmail.com
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Amb el suport de:

