
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A P4 I P5

CORAL I MULTIPERCUSSIÓ

Primera aproximació dels nens i nenes al món de la música a través del cant coral, les

audicions i la manipulació de diversos instruments de percussió (cascavells, triangles,

bastons, maraques, castanyoles...) 

JOCS ESPORTIUS

Activitat  esportiva  on  mitjançant  diferents  jocs,  els  nens  i  nenes  s’inicien  en  els

esports com ara el futbol, bàsquet, volei, handbol i altres. Sempre s’utilitza el joc com

a mitjà d’aprenentatge. Mai s’utilitza la competició durant les activitats. Els alumnes

aprenen i milloren les seves capacitats esportives gràcies a les activitats dirigides i als

jocs. 



TEATRE

Activitat destinada a que els nens i  nenes millorin les seves relacions socials amb

altres alumnes, a que perdin la por a parlar en públic, que no tinguin vergonya a l’hora

de posar-se a actuar davant dels altres. Aquesta extraescolar potencia molt a cada

alumne i aconsegueix que tots i totes treballin en equip.

PATINATGE

Durant aquesta hora, els alumnes aprendran a patinar per si sols. Un cop hagin après

a patinar milloraran a partir de diferents jocs i exercicis concrets. Els nens i nenes

aprendran a girar,  accelerar i  frenar amb els patins posats. S’ho passaran molt bé

jugant i rient durant l’estona que dura la classe.



JOCS TRADICIONALS

Aquesta activitat dóna a conèixer als més petits aquells jocs d’abans en els quals la

majoria de nens i nenes dels pobles i ciutats realitzaven durant les tardes lliures i caps

de setmana. Es recorden la majoria de jocs que han anat desapareixent.  S’intenta

inculcar aquells jocs tant divertits per a que els nens i nenes d’avui en dia tornin a fer-

los servir per jugar al pati, al parc o a casa amb la família.

ARTS PLÀSTIQUES

Extraescolar dedicada íntegrament a que els alumnes facin volar la seva imaginació i

aprenguin  a treballar  amb materials  molt  diversos.  Des de plastilina,  fang i  altres

materials  manipulables,  fins  a  pintura,  estris  i  diferents  tipus  de  papers,  que  els

ajudaran a realitzar tot tipus de manualitats i dibuixos.


