
DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS EXTRAESCOLARS

ACROBÀCIA (P4-3r)

DESCRIPCIÓ
És una combinació de dansa i acrobàcia 
Treballem el millor de cada disciplina:
· la tècnica de la dansa
· fem una preparació física molt complerta (adaptada a l'edat dels alumnes)
· treball específic de força, equilibri, salt i flexibilitat
· coreografia en la que utilitzarem les músiques més actuals. 
Ballem diferents tipus de música i dansa, depenent del moment, del grup o del tema que 
hem escollit per la coreografia.

OBJETIUS
Aprendre a fer acrobàcies 
Millorar el control corporal
Fer esport
Treballar les qualitats físiques de manera divertida amb música, ballant i fent acrobàcia.

ANGLÈS (P3-P5; 1e-6e)

DESCRIPCIÓ
Aprenentatge de l'anglès segons nivells  i reforç del que fan a l'escola. 
Les activitats que realitzem es complementen amb contes, jocs, vídeos  i cançons. 

OBJECTIUS
· Ajudar a reforçar les habilitats bàsiques de la llengua: speaking, listening, writing and reading. 
· Potenciar l'expressió oral a l'aula.
· Facilitar l'aprenentatge de les estructures bàsiques de comunicació anglesa.

AUDIOVISULAS (3r-6e)

DESCRIPCIÓ
L'extraescolar  d'audiovisuals  és  una  manera  d'introduir  la  creació  audiovisual  a  les  aules.  
El cinema, és un excel·lent vehicle per desenvolupar la imaginació i les aptituds creatives dels
alumnes, per aquest motiu, proposem la realització d'un curtmetratge on tots els alumnes se
sentin partícips.  Treballarem totes les etapes creatives i  tècniques del procés audiovisual:  el
disseny del guió, la posada en escena, el treball de càmera i so, el muntatge i l'entrega final del
curtmetratge.  

La metodologia d'ensenyament i aprenentatge combina classes teòriques, visionats i activitats
pràctiques que s'aniran complementant amb el desenvolupament del curtmetratge final. 
Els blocs temàtics que es treballaran són els següents: 
Preproducció - Desenvolupament de la idea i creació del guió
Producció - Rodatge 
Postproducció - Edició i muntatge
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OBJECTIUS
· Elaborar un producte audiovisual de ficció de manera col·laborativa.
· Concebre i elaborar els diferents tipus de guions audiovisuals (guió literari, guió tècnic i guió
il·lustrat). 
· Conèixer els diferents elements que conformen el llenguatge audiovisual. 
· Utilitzar el programari disponible per aplicar diferents tècniques i procediments de muntatge.
· Educar a través del cinema
· Desenvolupar la seva imaginació i habilitats artístiques treballant en equip. 
·  El  coneixement  dels  codis  audiovisuals  els  dotarà  de  les  eines  suficients  per  ser  uns
espectadors crítics i exigents.

CANT CORAL (4t-6e)

DESCRIPCIÓ
Es  treballarà  sobre  un repertori  modern,  amb cançons  que  van  des  del  gospel  fins  a  èxits
d'aquest  mateix  any  de la  música  pop.  Així  com es  treballarà  amb el  cos  fent  coreografies
senzilles per acompanyar la posada en escena del repertori. Els cantaires reben una educació
física,  perquè aprenen a  fer  bon ús de la  veu i  del  cos;  humana,  perquè formen part  d'un
col·lectiu divers; i psíquica, perquè la música desenvolupa la sensibilitat emocional.

OBJECTIUS
El Cor té com a objectiu principal fer gaudir de la música a través del repertori de cançons. És
una etapa d'aprenentatge musical inicial, on els cantaires comencen a descobrir la mateixa veu
com a instrument, així com les possibilitats que ofereix fer aquest descobriment en grup.
La pràctica del cant coral és una forma més simple i eficaç d’acostar-se a una vivència plaent de
la  música;  és  un  excel·lent  mitjà  d'expressió  musical  col·lectiva  i  té  un  paper  cabdal  en  la
formació de la persona.  Com a activitat de grup, aporta el sentit de pertinença a un col·lectiu,
sentit de l'ordre, humilitat, atenció, cooperació i esforç per aconseguir un objectiu comú.

CIRC EN ANGLÈS (P4-1r/2n-6e)

DESCRIPCIÓ
JOC DE CIRC, dirigit a nens i nenes de P4/P5
A traves del joc del circ i fent servir l'anglès com a llengua vehicular, fem  malabars, trapezi,
acrobàcia i  equilibris.  Treballem la  psicomotricitat,  la  coordinació i  la  confiança,  utilitzant  la
imaginació i sempre respectant el ritme de l'infant. Escalfament amb cançons i danses en anglès.
INTRODUCCIÓ AL CIRC, dirigit a nens i nenes de 1er, 2on  i 3er
A traves del joc, s'aprofundirà  a treballar les diferents tècniques. 
Coordinació, confiança, equilibri i tot el que comporta descobrir el que pot fer el teu propi cos.
Escalfament amb cançons i danses en anglès.
TALLER DE CIRC, dirigit a nens i nenes de 4art, 5è i 6è de primària
A traves del joc, s'aprofundirà  a treballar les diferents tècniques. 
Coordinació, confiança,equilibri i tot el que comporta descobrir el que pot fer el teu propi cos.
Escalfament amb cançons i danses en anglès.
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OBJECTIUS
Aprendre l'anglès a traves de l'activitat de circ.
Millorar les habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
Potenciar la confiança en els altres i les actituds participatives. 
Treballar la constància i la paciència front a la immediatesa.
Fomentar el coneixement i respecte del propi cos.
Potenciar la confiança en un mateix, treballant l'autoestima i l'auto superació.
Promoure el coneixement i el interès pel circ i les arts escèniques.
Potenciar l'activitat física no competitiva.

COMBO (3e-4t/5e-6e)

DESCRIPCIÓ
Activitat adreçada a fer un tastet dels instruments que tenim a l'aula, i preparar cançons dels
artistes que més els hi agraden i composar de nostres. La idea és formar un grup de música on
tots gaudim de tocar tots els instruments.

OBJECTIUS
Preparar un repertori de cançons on tots els alumnes toquin tots els instruments treballats a
l'aula. D'aquesta manera tindran un coneixement bàsic de la tècnica de cada instrument, per a
què  i  com  s'utilitza,  a  més  d'aprendre  molts  conceptes  musicals  d'una  manera  pràctica  i
dinàmica.

DANSA CREATIVA (P3-P5; 1r-3r)

DESCRIPCIÓ
El moviment és inherent a tots i totes nosaltres des de que naixem. La dansa és l'expressió del
moviment  creatiu,  l'expressió  del  desig  de  moviment.  Els  més  menuts  i  menudes,  en  la
descoberta i  consciència del seu propi  moviment,  de la dansa que els  exalta i  els fa lliures,
poden fer-se còmplices d'aquesta sensació si tenen l'entorn necessari. L'entorn per explorar el
seu  ritme,  el  seu  desig,  reconèixer   el  seu  cos  i  divertir-se  responent  a  estímuls  musicals,
d'espais  concrets,  de rutes de moviment proposades...  Desenvolupant,  d'aquesta manera,  la
confiança en un mateix/a, potenciant l'autenticitat i per tant, la decisió.

OBJCTIUS
· Connectar cada nen i nena amb el seu propi moviment espontani.
· Treballar el ritme i l'escolta.
· Crear un espai de joc a través de la música i el moviment.
· Explorar i experimentar a través de la dansa i el moviment lliure
· Divertir-se.



DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS EXTRAESCOLARS

DANSA MODERNA (1e-6e)

DESCRIPCIÓ
La classe consistirà en un escalfament integral amb moviments corporals al ritme de la música.
Es combinaran exercicis d'expressió corporal amb balls dirigit amb una coreografia treballada i
elaborada. S'elaboraran diferents diferents balls amb música variada i moderna al llarg del curs.

OBJECTIUS
· Coordinació corporal
· Coordinació grupal
· Treballar el ritme
· Augmentar l'autoestima
· Potenciar l'expressivitat amb el cos

ESTIMULACIÓ MUSICAL (P3-P5; 1r-2n)

DESCRIPCIÓ
Cada sessió es dividirà en 3 parts:
·  Psicomotricitat:  a partir  de cançons que escoltarem, haurem de seguir el  ritme caminant o
saltant o fent jocs de so i silenci.
· Percepció auditiva: escoltarem varietat de contes relacionats amb la música de diferents parts
del món i els seus instruments, cantarem cançons en què també afegirem gestos corporals i
aprendrem a  distingir  sons  tant  ambientals  i  /  o  quotidians,  com de diferents  instruments
musicals.
· Relaxació: en cada sessió s'explicaran les característiques bàsiques del so a partir de dibuixos
de coses que produeixen diferents tipus de sons: so i silenci, fort i fluix, agut i greu, llarg i curt.
Pintar els dibuixos, a més de reconèixer i imitar els sons que produeixen. Els relacionar amb
coses de la vida quotidiana.

OBJECTIUS
Aprendre nocions bàsiques de la iniciació musical des del lúdic, la concentració i la motricitat,
ballant, saltant, cantant i pintant!

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CORPORAL (P4-1r)

DESCRIPCIÓ
Aquesta  activitat  engloba  la  creació  i  l’expressió  plàstica,  la  consciència  corporal  i  de  les
emocions, el treball sobre l’atenció d’una manera molt dinàmica, divertida i rica en experiències
i aprenentatges. 
Organitzem el  curs amb centres d’interès que duren entre  dues i  cinc sessions  d’una hora.
Cadascú  d'aquests  temes  té  uns  objectius,  i  es  desenvolupen  a  través  de  contes,  jocs,
manualitats, disfresses, representacions, dibuix i pintura, balls, exercicis corporals, de relaxació i
concentració... i un llarg etcètera. 
Grup d’educació infantil: un titella és el personatge entranyable que ens acompanya i introdueix
cada una de les sessions, i que fa de lligam entre elles.
Grups primària: durant l’últim trimestre, preparem alguna creació artística per presentar a la
família, amics...  i solen escollir fer una obra de teatre!
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OBJECTIUS
· Estimular la creativitat, la creació sense entrar en judicis de valor, de manera que aprenguin
a confiar en ells mateixos i reforcin la seva autoestima.
· Prendre consciència d’un mateix: del propi cos, de les emocions, dels pensaments...
· Conèixer i experimentar diferents tècniques d’expressió.
· Aprendre algunes eines per relaxar-se i augmentar la capacitat d’atenció.
· Passar-s’ho molt bé. Gaudir del que estem fent.

FUTBOL SALA (P3-6e)

DESCRIPCIÓ
Iniciació i perfeccionament de la tècnica, tàctica i estratègia referent a la pràctica esportiva de
futbol sala.

OBJECTIUS
· Conèixer i entendre el reglament de l'esport.
· Guanyar habilitat i fluïdesa en la pràctica esportiva.
· Conèixer estratègies i tàctiques referents a l'esport.
· Fomentar el treball en equip.
· Aprendre a respectar els altres.
· Que els companys s'ajudin entre ells.
· Que els nens s'ho passin bé practicant l'esport que els hi agrada. 

GUITARRA MODERNA (2n-3r; 4t-6e)

DESCRIPCIÓ
· Inicació a les coses més bàsiques com afinació, parts de la guitarra, utensilis a utilitzar 
(pua, metrònom, afinador, faristol..).
· Familiaritzarse amb l'instrument, Exercicis rítmics, melodies simples.
· Introducció al Solfeig. Una petita introducció bàsica al solfeig que serà de gran ajuda 
per perfeccionar l'oida i el ritme.
· Escalas. Digitació i posició a la guitarra de les escales bàsiques com la Major i la Menor.
· Cançons conegudes. Aprendre melodies de cançons populars.
· Introducció als acords. Teoria de com es formen els acords, posicions d'acords oberts a 
la guitarra.
· Duets de guitarra. Cançons preparades pels alumnes a dues guitarres.
· Inicació a alguns estils musicals com el Rock, Pop, Blues...

OBJECTIUS
L'objectiu d'aquesta activitat es basa principalment en potenciar les capacitats musicals 
dels alumnes a través d'un instrument, en aquest cas la guitarra, com també que 
adquireixin l'amor per la música que sens dubte tindrà infinits beneficis en el seu 
creixement com a persones.
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KARATE (P4-6e)

DESCRIPCIÓ
Art marcial japonès que és pot utilitzar com a mètode de defensa personal. El karate és un dels
esports més complets física i mentalment. Els nens i les nenes es diverteixen mentre aprenen
sobre valors i fomenten el seu desenvolupament ossi i muscular. Aporta beneficis a nivell físic i
psíquic.

OBJECTIUS
Adquirir valors com disciplina, tolerància i respecte
Millorar la coordinació psicomotriu.

PATINATGE (P5-3e; 4t-6e)

DESCRIPCIÓ
Les classes es componen de les següents sessions:
Domini: S'efectuen exercicis, rodant al voltant de la pista, on s'ensenya tècnica del patí, i domini
dels mateixos, per aprendre a lliscar, frenar, anar cap enrere, salvar obstacles, caigudes, etc ...
També forma part de l'escalfament .
Habilitats: S'efectuen exercicis amb cons i obstacles per treballar l'habilitat amb els patins.
Jocs: S'efectuen per exercitar tot l'après i introduir el patinatge de velocitat.

OBJECTIUS
Adquirir equilibri amb els patins, domini dels mateixos, habilitats (aprendre a lliscar, a frenar, a
caure  adquirint  postures  que  evitin  lesions,  a  girar,  a  patinar  cap  enrere,  etc)  i  lleugera
introducció al patinatge de velocitat.

PROGRAMACIÓ VIDEOJOCS (2n-4t; 5e-6e)

DESCRIPCIÓ
L'alumne aprendrà a programar videojocs 2D d'una manera totalment lliure, senzilla, divertida i
fàcil. El software que s'utilitza s’anomena Stencyl, el qual és totalment lliure i recomanat per a
nens. Stencyl treballa amb mòduls que simplifica programar d'una manera senzilla el videojoc
que un vol, permetent que no sigui necessari el coneixement de cap llenguatge de programació.
La part visual també és fàcil d'utilitzar, ja que els elements de joc s'arrosseguen automàticament,
facilitant que l'alumne pugui crear l'escenari que vulgui.

OBJECTIUS
L'objectiu  principal  del  curs  és  que  els  alumnes  siguin  capaços  de  crear  un videojoc  i  que
sàpiguen utilitzar aquesta eina.
Principal és també l'objectiu de potenciar la creativitat i l’autonomia dels alumnes a través de la
creació d'un videojoc que cada un vulgui, així com el pensament computacional.
L'anàlisi en grup, l'avaluació conjunta i l'autoevalució, així com donar i rebre retroalimentació
són objectius secundaris però del tot importants.
També com objectiu secundari és el coneixement i l'ús del llenguatge digital en anglès.



DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS EXTRAESCOLARS

PSICOMOTRICITAT (P3-1r)

DESCRIPCIÓ
Espai de joc lliure,  on els infants disposen de diferents materials per a que treballin al seu ritme 
tant la part cognitiva, emocional i de relació amb els altres, amb l'espai i amb el material.
L'activitat s'estructura de la seguent manera:

· Ritual d'entrada :moment en el que cada un dels infants expresa el seu desig de joc, on tenim 
present als companys  que no han vingut, i on recordem les normes de la sala.
· Moment de joc lliure : espai on cada infant expressa el seu joc de manera lliure i espontania.
· Moment de representació: espai on cada setmana l'infant representa el seu joc en dibuix, 
plastilina o fustes de construcció.
· Ritual de sortida: temps per acomiadar-nos fins a la propera sessió i posar-nos les sabates.

OBJECTIUS
· afavorir la relació i la comunicació del grup.
· Ser conscients de les nostres emocions i les dels altres.
· Gaudir del joc

TEATRE (2n-6e)

DESCRIPCIÓ
Durant les classes es combinaran exercicis d'expressió corporal, dicció i tècniques de la veu i
memòria  amb  diferents  jocs,  improvisacions  i  activitats  per  desenvolupar  la  creativitat  i  la
imaginació. 
Primer trimestre: introducció al món del teatre realitzant exercicis i jocs teatrals. Treballarem la
veu (respiració, projecció i dicció), l'expressió oral i corporal (treballarem el ritme, l'expressió de
sentiments, les imatges estàtiques, el clown i la situació en l'espai i el moviment)  i realitzarem
jocs d'improvisació. 
Segon  trimestre:  continuarem  amb  els  exercicis  i  començarem  a  preparar  l'obra  que
representarem al final de curs. Començarem amb la lectura del text teatral, seguirem amb el
repartiment dels personatges i la construcció d'aquests i finalment començarem els assaigs.  
Tercer trimestre: el dedicarem exclusivament a preparar i muntar l'obra teatral. Ens centrarem en
els assaigs de l'obra així com l'elaboració de l'escenografia i el vestuari. 

OBJECTIUS
·  Potenciar  les  capacitats  comunicatives  dels  infants,  aprofitant  i  controlant  la  teva  pròpia
energia.
· Fomentar la creativitat i la imaginació dels alumnes.
· Desenvolupar l'expressió corporal, emocional i del llenguatge, com a mitja de comunicació. 
· Perdre la por i la vergonya a l'hora d’expressar-se en public.
· Afavorir les relacions interpersonals dintre del grup en un marc de respecte i participació.
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VIOLÍ (1r-6e)

DESCRIPCIÓ
Al començament i  al  finalitzar la classe farem uns minuts de relaxació i/o moviment
amb expressió corporal a través de cançons. 
Aprendran la tècnica del violí  i  el  llenguatge musical  integrat  (lectura i  escriptura de
notes musicals, patrons rítmics i valors de les figures). 
Hauran de responsabilitzar-se del seu instrument, netejant-lo i tenir cura de no fer-li
cops i sempre guardar-lo a l'estoig al finalitzar la classe. 
Es donaran pautes de pràctiques per fer a casa i d'aquesta manera poder avançar amb
l'aprenentatge del violí. 
Esta dirigit per a principiants.

OBJECTIUS
· Aprendre a tocar l'instrument d'un manera més lúdica i  divertida en companyia de
altres companys/es
·  Començar  a  familiaritzar-se  amb petites  obres  de  conjunt  instrumental  fins  poder
formar una mini orquestra de violins
· Aprendre a tocar i perfeccionar la tècnica del violí
· Realitza petits concerts 
· Enfortir la comunicació i el vincle que es genera entre els integrants 
· A més de música, aprendre valors de companyerisme, respecte i sociabilitat  

FUNCIONAMENT DIARI

Extraescolar al migdia:
- Hi han dos torns de menjador i dos torn d'activitats
- Els monitors de l'extraescolar aniran a buscar els seus alumnes a la classe o al menjador 
- Un cop acabada l'activitat el monitor els retorna a on correspongui (classe o menjador)

Extraescolars per la tarda:
- 16.30h els  monitors de l'acollida van a buscar  els alumnes  que tenen extraescolars  per les
classes
- 17h el monitor de l'activitat extraescolar va a buscar els seus alumnes a l'espai d'acollida
- 18h els familiars poden passar a recollir els nens per l'entrada de l'acollida (c/ Dolors Granés),
la  porta  gran de l'edifici  de primària  (c/  Lluís  Vives)  o  entrada  pel  pavelló  (c/  Lluís  Vives).
Dependrà de l'activitat.


