ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-20
PAU CASALS
CURS/DIA

DILLUNS

P3

ENGLISH
GAMES

BÀSQUET
P4 i P5

KARATE
PISCINA (P5)

BÀSQUET
1r, 2n i 3r

KARATE

DIMARTS

DESCOBRIM

BÀSQUET
4t, 5è i 6è

DESCOBRIM

PISCINA

FUTBOL SALA
(P5)

PATINATGE

TEATRE
MULTIESPORTS
PISCINA (P4)
ACROBÀCIA

DIVENDRES

KARATE
ENGLISH
GAMES

TEATRE

PATINATGE

FUTBOL SALA

DANSA

ROBÒTICA

HOQUEI
PATINS

KARATE

ENGLISH GAMES

SKATE

PISCINA (1r)
PISCINA (3r)

SKATE

FUTBOL SALA
ROBÒTICA

KARATE
MÀGIA

DIJOUS

DANSA

PISCINA (2n)
MÀGIA

DIMECRES

PATINATGE
HOQUEI
PATINS

ACROBÀCIA
DANSA

PISCINA

* Totes les activitats poden patir canvis o modificacions segons inscripció.

KARATE

PREUS I HORARIS
Robòtica 29€/mes*, Karate 24€/mes i la resta 21€/mes
(cobrament mensual)
Totes les activitats comencen a les 17h (excepte Robòtica, que comença 10
minuts abans per motius de preparació de l’espai i el material). Us recordem
també que el preu de totes les activitats inclou el servei previ d’acollida, de
16.30h a 17h, on els infants podran tenir el seu espai de berenar abans de
realitzar la seva activitat.

DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS
DESCOBRIM
Plantegem aquesta activitat com un espai multidisciplinar on els més petits de
l’escola puguin mantenir un primer contacte amb les diferents activitats que es
poden trobar al llarg de la seva etapa escolar (dansa, psicomotricitat, jocs,
experimentació amb materials de manualitats, etc...). El treball de les emocions
i com les gestionem serà la base d’aquesta activitat.
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8- 11 (P3) i de 8-15 (P4 i P5).
EDAT: P3, P4 i P5.

ENGLISH GAMES
Amb aquesta activitat pretenem realitzar i dinamitzar jocs organitzats d’interior i
exterior en Anglès. En una línia més de consolidació dels coneixements ja
apresos a l’escola, que en adquisició de nous coneixements de la llengua.
Seria com portar als nens/es al pati d’una escola anglesa.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8–11 (P3) i 8- 15 (P4-P5 i 1r, 2n i
3r).
EDAT: P3- 3r

MULTIESPORT
Gaudeix del coneixement de diferents modalitats esportives, entra en contacte
amb l’ handbol, el futbol, el bàsquet i coneix esports més minoritaris, com el
hoquei o els esports de raqueta.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 11-16 per monitor/a.
EDAT: P4- P5.

DANSA
En aquest taller pretenem que els infants aprenguin diferents balls i
coreografies d’una forma lúdica i entretinguda. Aquesta activitat també serveix
perquè aprenguin a relacionar-se amb el seu entorn espacial, a seguir un ritme
i aprendre nous estils musicals.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8 – 15, per monitor/a.
EDAT: P4-P5, 1r-3r i 4t- 6è.

PATINATGE
Aprèn d’una manera divertida les diferents possibilitats que ofereix la pràctica
del patinatge.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8 –15, per monitor/a.
EDAT: P4- 6è.

KARATE
L’activitat esportiva recreativa és per els infants un vehicle directe de
desenvolupament social, al permetre compartir vivències de conjunt on aprenen
que, amb el suport de tots/es, es poden assolir els objectius proposats a través
de l’esforç personal i desinteressat de cadascun/a. Aquesta activitat, a més a
més, es podrà realitzar per el mateix preu dos dies a la setmana.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8-25 per monitor.
EDAT: P4- 6è.

MÀGIA
Presentem aquesta activitat com la introducció dels infants al món de la màgia,
on podran aprendre diversos trucs i jocs de mans. Aquest serà un espai
d’aprenentatge i de creativitat per part dels infants on podran veure que la seva
imaginació els pot portar molt lluny.
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8-15, per monitor.
EDAT: 1r- 6è

TEATRE
Plantegem aquesta activitat com un espai artístic per la creació d’un petit
espectacle teatral, sempre condicionat pel grup que es pugui crear.
Considerem les arts escèniques com un escenari privilegiat per una educació
plural i , alhora, engrescadora.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 11 - 16 per monitor/a.
EDAT: de P4 a 3r.

ACROBÀCIA
Per tal de motivar els grups de primària en la Dansa, els hi oferim aquesta
proposta de dansa acrobàtica, on els/les participants treballaran per adquirir
domini del seu cos, no només en qüestions de ritme o coreografia, sinó
aprofundint en un estil actual i motivador per les edats a qui va dirigida la
proposta.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8 – 15, per monitor/a.
EDAT: 1r- 6è.

BÀSQUET
Aprenem de manera dinàmica i no competitiva els fonaments del bàsquet, la
seva normativa bàsica i les diferents tècniques. L’activitat esportiva recreativa
és per els infants un vehicle directe de desenvolupament social, al permetre
compartir vivències de conjunt on aprenen que, amb el suport de tots/es, es
poden assolir els objectius proposats a través de l’esforç personal i
desinteressat de cadascun/a.
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8-15, per monitor.
EDAT: P4- 6è.

SKATE
Els esports de lliscament, com l’skate, són modalitats amb molta tradició a les
activitats de carrer i actualment compten amb gran demanda popular, ja que no
discimina ni pel sexe, ni per edat ni pel físic, a més de potenciar les capacitats
generals presents en tots els infants. Activitat a càrrec de l’empresa Ungravity
Freestyle Company.
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8-15, per monitor.
EDAT: 1r- 6è

HOQUEI PATINS LÍNIA
Iniciació als fonaments tècnics d’un esport divertit i actiu on el moviment és
clau. Ideal per la pràctica d’esport col·lectiu on la base és l’equip. Es recomana
cert domini dels patins en línia. Per tal de dur-la a terme es requerirà material
específic de protecció (més informació quan es confirmi grup).
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8-15, per monitor.
EDAT: 1r- 6è

FUTBOL SALA
Iniciació en la tècnica i la tàctica bàsica del Futbol Sala. Orientació formativa
sense competició regular, tret d’alguna trobada puntual per competir amb altres
escoles. Activitat a càrrec de Control Play.
GRUP: El nombre d'infants per grup serà de 8-15, per monitor.
EDAT: P5- 6è

ROBÒTICA
Permet als infants expressar els seus pensaments i idees construint models
simbòlics de robots educatius amb maons LEGO. Cada infant utilitza i
desenvolupa les seves habilitats de pensament creatiu i de resolució de
problemes. Grups de treball de 2 o 3 nens/es. Tutor/a titulat/ada amb
certificació de la LEGO Education Academy.
GRUP: El nombre d’infants per grup serà de 8-12 per monitor/a. (25 places)
EDAT: 1r- 6è

