EXTRAESCOLARS 2019-2020
Acrobàcia

Professora: Claudia García

Realitzarem una preparació física molt complexa (flexibilitat, força, potència). Treballarem
elements acrobàtics (volteretes, vertical, flicflac, roda, paloma, mortal...)
Grup: 1r-6è

Anglès lúdic

Professora: Alison Sinclair

Aprenem anglès mitjançant el joc i tradicions culturals catalanes, britàniques i australianes.
Introduïm vocabulari i accions angleses, sent la llengua anglesa la nostra eina de comunicació.
Grups: P4-1r; 2n-4t; 5è-6è

Aprenem amb música

Professora: Aina Camp

Millorar capacitat d'atenció i d'escolta, fer aflorar la imaginació i la creativitat mitjançant el món
sonor, aprendre a passar de l'acció a la relaxació, treballar l'expressió corporal i gaudir molt del
món musical.

Grup: P4-1r
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EXTRAESCOLARS 2019-2020
Cant dinàmic en família

Professora: Aida Camp

Gaudim de moments en família cantant, treballant la psicomotricitat, la consciència i el
moviment corporal.
Grup: 1r-6è

Circ en anglès

Professora: Alison Sinclair

Mitjançant el joc del circ i fent servir l'anglès com a llengua vehicular, aprendrem a fer
malabars, trapezi, acrobàcia i equilibris. Treballarem la psicomotricitat, la coordinació i la
confiança respectant el ritme de l'infant. Escalfament amb danses i cançons en anglès.
Grups: P4-6è

Combo

Professor: Alan Pardo

Activitat adreçada a fer un tastet dels instruments que tenim a l'aula, preparar cançons dels
artistes que més ens agraden i composar-ne de nostres. Formarem un grup de música on tots
gaudim tocant tots els instruments.
Grup: 2n-3r i 4t-6è
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EXTRAESCOLARS 2019-2020
Costura creativa

Novetat

Professora: Pilar Olives

Fes-t'ho tu mateix/a. Aprendrem a cosir i a manipular teles barrejant tècniques i materials
diversos.
Grup: 2n-6è

Creació teatral

Professora: Elena Codó

Preparareu l'obra que representareu al final de curs així com l'elaboració de l'escenografia i del
vestuari. Coneixereu tots els passos que s'han de tenir en compte i vosaltres sereu els creadors
de l'obra. Fareu de directores i directors, guionistes, actrius i actors i molt més... deixeu volar la
imaginació.
Grups: 3r-6è

Dansa

Professora: Xènia Alba

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 durant el curs.
Grup: P5-2n i 3r-6è
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EXTRAESCOLARS 2019-2020
Fitkids

Professora: Claudia García

Combinació de dansa i acrobàcia. Treballem la tècnica de la dansa, fem una preparació física
molt complerta amb un treball específic de força, equilibri, salt i flexibilitat. Ballem diferents
tipus de dansa depenent del moment, del grup i del tema que hem escollit per la coreografia.
Grup: P5-6è

Futbol sala

Professor: Marc Moreno

Iniciació i perfeccionament de la tècnica, tàctica i estratègia referent a la pràctica esportiva de
futbol sala. Coneixerem estratègies i tàctiques d'aquest esport. Fomentem el treball en equip,
el respectar els altres i que els infants s'ajudin entre ells.
Grups: P3-6è

Karate

Professor Sensei: Antonio Almendro

Art marcial japonès que es 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.
Grup: P4-6è
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EXTRAESCOLARS 2019-2020
Patinatge

Professora: Marina López

Adquirirem equilibri amb els patins, domini dels mateixos, habilitats com aprendre a lliscar, a
frenar, a caure adquirint postures que evitin lesions, a girar, a patinar cap enrere, etc. Farem
una lleugera introducció al patinatge de velocitat.
Grup: P5-3r i 4t-6è

Psicomotricitat

Professora: Rosa Bermúdez

Espai de joc lliure, on els infants disposen de diferents materials perquè puguin treballar al seu
ritme la part cognitiva i emocional, la relació amb els altres, amb l'espai i amb el material.
Afavorirem la relació i la comunicació del grup, serem conscients de les nostres emocions i la
dels altres. Sobretot gaudirem del joc.
Grups: P3-1r

Taller videojocs

Professor/a: per concretar

L'alumne aprendrà a programar videojocs 2D d'una manera totalment lliure, senzilla, divertida i
fàcil, ho farem mitjançant la creació d'un videojoc. Adquirirem coneixements del llenguatge
digital en anglès. Utilitzem el software Stencyl, és lliure i recomanat per a infants.
Grup: 2n-6è
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EXTRAESCOLARS 2019-20
HORARI

DILLUNS

12.45-13.45

*Anglès lúdic
5è-6è 24€

13.50-15

*Costura creativa
2n-6è 27€
*Anglès lúdic
P4-1r 24€
Dansa P5-2n 21€

17-18

Cant dinàmic en
família 1r-6è **35€

DIMARTS

DIMECRES

Patinatge 4t-6è 21€

Anglès lúdic
2n-4t 24€

Patinatge P5-3r 21€

Combo 4t-6è 25€
Circ en anglès
P4-6è 20€
Combo 2n-3r 25€

Karate P4-6è 19€

Futbol sala P3-6è 15€

Acrobàcia 1r-6è 20€

Dansa 3r-6è 21€

DIJOUS

DIVENDRES

Taller de videojocs
2n-6è 22€

Creació teatral
3r-6è 25€

Aprenem amb
música P4-1r 28€
Fitkids P5-6è 20€
Psicomotricitat
P3-1r 21€

Propostes variades
de tallers en família

*Inclou material
**Preu pack familiar de 2 persones, augmenta 5€ per cada familiar afegit

·Els preus pels NO SOCIS de l'AMPA incrementa 10€ la quota de qualsevol activitat.
·Activitat de tarda inclou l'acollida de 16.30-17h.
·La viabilitat dels grups vindrà determinada pel número de nens i nenes apuntats.

INICI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: primera setmana d'octubre (a partir de l'1 d'octubre).
FI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: última setmana de maig (fins el 29 de maig).

