DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TEATRE: Teatre vol dir joc. Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries
i viure experiències. El teatre és un mitjà amb el qual s’aprèn a expressar sentiments i
comunicar-se. És una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels
nens/es. Es fomenta la socialització, la integració i la participació entre altres.
L’activitat anirà a càrrec de l’Aula de Teatre.

DANSES URBANES: La dansa és un esport a través del qual es treballa la disciplina, el treball en
grup i cooperatiu així com el treball individual. D’una banda es busca que l’alumnat sigui capaç
de coordinar els moviments amb la melodia i el ritme, treballant d’aquesta manera amb el propi
cos. En aquesta activitat es busca ballar amb els diferents estils de les danses urbanes . Es
treballa molt la consciencia corporal i la coordinació.
Aquesta activitat anirà a càrrec de Dancescape Studios.

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL: En aquesta activitat es desenvolupa i potencia la Intel.ligència
emocinal, integrant el cos, les emocions i els pensaments. Es treballen les 5 competències
bàsiques: consciencia, regulació i autonomía emocional, habilitats per la vida i socials. Aquesta
activitat l’impartirà el Centre VEIE (Vida Escola d’Intel.ligència Emocional)

FEM ESPORT: És una activitat dirigida als nens/es d’infantil i pretén que els més petits
aprenguin habilitats motrius bàsiques, alhora que coneguin diferents esports mitjançant jocs.
Es treballa la lateralitat, coordinació, equilibri, autocontrol, orientació espacial, etc.

MULTIESPORTS: En aquesta activitat es dóna a conèixer diferents activitats esportives que
afavoreixen la pràctica de l’activitat física combinada amb d’altres de relació i joc.
L’objectiu és iniciar-se en la pràctica de diferents esports, tant col·lectius (futbol, bàsquet, etc)
com individuals (atletisme, bàdminton...)sense oblidar treballar els valors de l’esport i el treball
en equip.

PATINS: Amb aquesta activitat s’ofereix als nens/es un entorn d’aprenentatge d’habilitats
motrius diferents, sobre rodes. L’objectiu principal és aconseguir el domini dels patins per als
més petits i en general un treball de l’equilibri. Es treballaran tècniques bàsiques d’equilibri i
desplaçament, recolzaments, girs, frenada, etc. Adaptant ho a l’expertesa de cada grup.
Aquesta activitat anirà a càrrec de CATA CRIC.

SKATE: En aquesta activitat començaran a iniciar-se en l’skate i a realitzar les tècniques més
bàsiques. És una activitat que afavoreix el desenvolupament de la intel·ligència corporal –
cinestèsica. Es treballa la concentració, l’equilibri i la confiança en un mateix.
Aquesta activitat anirà a càrrec de CATA CRIC.

ESCACS: És una activitat on es treballen múltiples àrees. És coneix el reglament, les tàctiques i
estratègies, etc però s’està treballant molt més. S’estimula la iniciativa, l’autocontrol, l’esforç de
la reflexió, el pensament crític, la planificació, es potencia l’autoestima i l’autonomia tot sense
deixar de jugar.
Aquesta activitat anirà a càrrec de l’Acadèmia Oms.

ROBÒTICA: L’objectiu de l’activitat és introduir les tecnologies i la innovació tecnològica a una
edat primerenca d’una manera divertida i estimulant la curiositat natural dels nens/es. Es
treballa la creativitat, comunicació i llenguatge, observació i raonament.
Els nens treballaran amb Scratch i Robotis i els més grans Scratch, Edison i Robotis. Depenent
dels grups també es farà Lego.
En cas de confinament aquesta activitat es seguirà oferint via on-line.
Aquesta activitat anirà a càrrec de Smart School.

GIMNÀSTICA RÍTMICA: És un dels esports més creatius i que combina elements del ballet ,
gimnàstica i dansa. És una disciplina que té relació amb la música i l’expressió corporal. Es
realitzen exercicis per treballar la flexibilitat, la col.locació postural, l’equilibri... A la vegada
s’utilitzen complements amb aparells com cintes, pilotes i cèrcols.
Aquesta activitat anirà a càrrec de CATA CRIC.

BÀDMINTON: En aquesta activitat es treballen els valors que van lligats a l’esport (respecte,
superació, etc). S’ensenyaran les tècniques i tàctiques bàsiques d’aquest a partir de la situació
de joc 1-1.

Totes les activitats esportives on no s’indica qui les impartirà les portaran a terme els
monitors esportius contractats per l’AMPA .

