
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018 

 

Benvolgudes famílies, 

Ja ens trobem a les portes d’un nou curs escolar i esperem que aquest sigui el més profitós 

possible per a tots. Per completar la formació que els nostres fills/es reben a l’escola, us 
presentem la relació de les activitats extraescolars que hem organitzat per al curs 2017-2018. 
Entenem que la funció d’aquestes activitats és la de posar a l’abast dels alumnes diversos 
mitjans per tal que puguin desenvolupar aptituds, habilitats i afavorir la seva formació.   
Com ja sabeu, en el curs d’enguany es van produir una sèrie de canvis en les activitats 
extraescolars per guanyar en qualitat i anar en la mateixa línia de l’escola.  
 
A l’inici del curs 2017-2018 se us entregarà de tota la documentació per tal de formalitzar les 
inscripcions i s’ informarà de les formes i terminis de pagament.  També se us farà saber el dia 
de les portes obertes per tal de fer un tastet de les activitats. 
 
Tingueu en compte que en el cas que alguna activitat no arribés al nombre mínim d’alumnes 
per realitzar-la, s’haurà de cancel·lar.   
 
A continuació us fem una descripció de cada una de les activitats i us adjuntem la graella: 
 

 
TALLER AMARÈ 
D’octubre a maig 
Els infants aprendran una sèrie de tècniques artístiques com els coneixements bàsics del 
dibuix, de la pintura, el paper maixé i el fang.  A través de l'expressió artística es fomenta la 
creativitat i es descobreixen habilitats i destreses personals. 
Horari: dilluns de 16:30 h a 18:00 h (de P4 a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aportació material: 15 eur/curs 
Aula: Taller 
 
 
TEATRE 
D’octubre a maig 
El teatre té com a finalitat entretenir i aprendre. A través de la interpretació teatral els infants 
coneixeran una sèrie d’habilitats i disciplines que afavoriran el desenvolupament del caràcter 
del nen/a, milloraran la seva autoestima, timidesa i control de les 
emocions.  Aprendran a actuar en públic, memoritzar,  expressar 
sentiments amb la veu i el cos i compartir situacions diferents amb els 
seus companys, alhora que juguen amb el món de la fantasia. 
Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Música 
 
 
 
 
 
 



HIP-HOP  
D’octubre a maig 
El Hip-Hop és un estil de ball basat en una coreografia i ritme modern que té per objectiu 
afavorir  moviments gimnàstics i aeròbics.   
Horari: dimarts de 16:30 h a 18:00 h (de 1r a 3r) 
Horari: dijous de 16:30 h a 18:00 h (de 4t a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Gimnàs 
 

 
 
TECNOLAB 
D’octubre a maig 
Espai d’aprenentatge tecnològic que fomenta la creativitat i 
l’experimentació a través de la programació de videojocs, la robòtica i les 
activitats maker, mentre aprenen els fonaments de l’electricitat i 
l’electrònica. 
Horari: dijous de 13:30 h a 15:00 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AMPA: 30 eur/mes 
Preu no soci AMPA: 35 eur/mes 
Aula: Informàtica 
 
 
 
ESCACS 
D’octubre a maig 
La secció d’escacs de la Gran Penya de Vilanova es desplaça a l’escola Cossetània per oferir-nos 
l’aprenentatge lúdic d’aquest joc mil.lenari, aprenent estratègies i tècniques de joc i alhora 
d’altres habilitats com la planificació, la memòria, el raonament i la concentració. 
Horari: divendres de 12:45 h a 13:45 h (de 1r a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs  
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Aula: Informàtica 
 

 
 
 
ESCOLA DE TRAIL – Activitat nova 
D’octubre a maig 
Aquesta activitat té com a objectiu iniciar i desenvolupar els infants en el món del trailrunning 
treballant la vessant esportiva tot entrenant, aprenent i jugant,  combinant esport i natura.  
Donat que es tracta d’una nova activitat, us adjuntem un full explicatiu on podreu veure totes 
les activitats que es realitzaran. 
Horari: dimarts de 16:30 h a 17:45 h. (de P4 a 6è) 
Preu soci AMPA: 120 eur/curs 
Preu no soci AMPA: 170 eur/curs 
Lloc: Pati de l’escola 
 
 
 



ESCOLA DE TRAIL GARRAF 

 

Des de l’escola de Trail ens proposem difondre el trailrunning arreu de la comarca del Garraf. 
Ajudant a iniciar i desenvolupar a infants en el mon del trailrunning. 

La voluntat de l’Escola de Trail és el treball en la vessant esportiva, utilitzant aquesta activitat 
concreta com a base i fil conductor per a poder treballar una sèrie d’objectius paral·lels pensant 
en un desenvolupament molt més global dels participants.  

Primer formarem persones, seguidament esportistes i per últim, en farem corredors de 
muntanya, però sempre tenint la diversió per bandera. 

Així doncs, per ordre d’importància, els objectius de l’escola amb els seus atletes seràn:  

1. Diversió  

 El punt de partida, és que els nostres esportistes, s’ho passin bé. Ja sigui entrenant, aprenent, 

jugant, competint, etc. No entenem l’esport sense diversió.  

2. Formar persones.  

 Som conscients que estem davant de nens i nenes que practiquen o practicaran activitats a 

la muntanya, muntanyisme, orientació i running. 

 Farem servir aquests esports com a eina per a poder ensenyar valors tan importants com: 

l’altruisme, l’autoacceptació, l’empatia, el respecte, el companyerisme, la cooperació i el treball 

en equip. Tindrem l’objectiu d’educar i fer-ne millors persones. 

 Intentarem inculcar la cultura de l’esforç que implica la pràctica del nostre esport. Una manera 
de fer i pensar bàsica que servirà per al desenvolupament dels infants al llarg dels anys: 
Sacrifici, constància, responsabilitat, humiltat, conèixer i acceptar el fracàs, etc. 
 

3. Formar esportistes  

 No ens importaran els resultats obtinguts pels nostres atletes. Valorarem i premiarem el seu 
esforç, la constància, les ganes, la companyonia i el gaudi del dia a dia. 

 D’aquesta manera, ensenyarem a estimar i gaudir de l’esport. 

 Prioritzarem l’ensenyament d’una llarga vida esportiva per davant del rendiment esportiu a curt 
termini.. 

 Mitjançant una correcta pràctica de l’esport, aconseguirem l’adquisició d’uns bons hàbits 
esportius, que permetran fer de l’esport una forma de vida. D’aquesta manera, respectarem, 
ajudarem i enfortirem la salut de l’atleta a llarg termini. 

 Aquesta llarga vida esportiva, ens permetrà mantenir l’estabilitat necessària per a poder 
desenvolupar l’atleta al llarg dels anys i així millorar-ne el seu rendiment a llarg termini, 
respectant totes les etapes de creixement i de la vida, al ritme propi de cadascú. 

4. Formarem corredors de muntanya   

 El tret distintiu que fa especial el trailrunning, és que es combina l’esport i la natura. 

 “La muntanya ofereix bellesa i pau, però a la vegada és imprevisible i indomable.” 

 A l’escola, aprendrem a moure’ns per les muntanyes: pujades, baixades, grimpades, crestes, 
fang, etc. Aconseguirem que les muntanyes siguin accessibles i divertides, i així ens hi podrem 
moure amb habilitat i sense por. 

 Buscarem despertar un interès per l’entorn natural que ens envolta per així respectar-lo i 
estimar-lo. 

 



EXTRAESCOLAR DE TRAIL  

  

Què farem durant l’extraescolar? 

Des de la nostra perspectiva, desenvolupar joves atletes no significa imposar competició i 
entrenament als nens/es, com si fossin adults en miniatura. Són nens i els tractarem com a 
tal.  

Què faran quan siguin grans? On estaran? Quin és el seu futur potencial atlètic?, etc. Ja hi 
haurà temps per tot això més endavant... Posar expectacions, a la seva edat, només serveix 
per posar pressions innecessàries. 

 

Com ho farem? 

JUGANT! 

Perquè jugar implica divertir-se i descobrir. 

Descobrir?  

El joc motiva als nens. Els torna actius en el seu aprenentatge. No esperaran que algú els 
ensenyi quina és la millor manera per córrer, la millor manera per fer una baixada, etc. Sinó que 
n’aprendran pel seu compte.  

Buscarem crear un ambient on els nens/es obtinguin un aprenentatge actiu. Aprendran 
perquè voldran aprendre. 

  

Què aprendrem? 

Tot jugant, aprendrem a competir, a guanyar i a perdre, a respectar el rival, a no fer trampes, a 
treballar en equip, etc. En definitiva, aprendran a ser millors persones. 

Aprendrem que l’esport és diversió. No és una “feina”, no es fa per obligació. Volem que 
aprenguin aquest concepte tant bàsic des de petits... Serà la introducció a un estil de vida no 
sedentari, on l’esforç hi juga un paper molt important. 

Per altra banda, la millor manera per desenvolupar físicament als nens/es durant aquesta edat, 
també passa pel joc. Jugant aprendran els fonaments del moviment. No necessiten que se’ls 
ensenyin les habilitats formalment. Perseguint algú, corrent per amagar-se, corrent perquè no 
els atrapin, etc. Aprendran a fer servir el seu cos inconscientment i, mica en mica, aniran 

refinant els seus patrons de moviment per ser més hàbils, àgils i eficients.  

 

Activitats fora de l’escola 

- Participació en els Cros Escolar organitzats pel Consell Esportiu del Garraf. 

- Participació en les activitats infantils organitzades per al club (fins ara Cros 

infantil Cursa dels Colls) 

- Sortides programades trimestrals. Sortides per descobrir l’entorn més immediat 

i altres paratges del territori. Es proposa organitzar una sortida en família. 

 Aquestes activitats es realitzaran totes durant els caps de setmana i seran voluntàries, 

tot i que des del club s’aconsella i se’n recomanarà la participació.  

 


