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Us presentem les activitats extraescolars 

que es duran a terme durant el curs 2016-17. 

 

Aquestes activitats són un complement adequat per a l’educació que 

el nen rep a l’horari lectiu. 

 

Les activitats que us proposem estan pensades perquè l’infant aprengui 

d’una manera divertida durant el seu temps de lleure. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

 Un món d’esports per a nens i nenes de P4 a 2n (dijous de 16.30 a 18). 

Preu: 29,00 € mensuals. 

 Futbol sala per a nens i nenes de P5 a 2n (dimecres de 16.30 a 18.00).                 

Preu: 29,00 € mensuals. 

 Futbol sala per a nens i nenes de 3r i 4t (dimecres de 16.30 a 18.30).                 

Preu: 29,00 € mensuals + 29,00 € anual per competició. 

 Futbol sala  per a nens i nenes de 5è  (dilluns de 16.30 a 18.30).                   

Preu: 29,00 € mensuals + 29,00 € anual per competició. 

 Futbol sala  per a nens i nenes de 6è  (dimecres de 16.30 a 19 al 

Goya). Preu: 29,00 € mensuals + 29,00 € anual per competició. 

 Rugby Tag per a nens i nenes de P-4 a 6è (dimarts de 16.30 a 

18).Preu: 29,00 € mensuals. 

 

Objectius 

 

Un món d’esports: Iniciar als diferents esports. Aprendre l’esport que ens agrada; 

Bàsquet, Volei, Handbol, Rugby Tag, pitxi/beisbol, Hockey, futbol, jocs tradicionals...  

Afavorir que s’ho passin bé fent esport.  

 

Futbol: Potenciar el joc en equip. Conèixer les normes de l’esport en concret i intentar 

respectar-les. Ensenyar les tècniques de l’esport que juguem. Corregir les postures que 

ens poden dur a patir lesions (tocar la pilota amb el cap adequadament...). Fomentar 

l’interès dels nens i nenes envers l’esport en el temps de lleure.  

 

Rugby Tag: Un nou concepte de rugby on no hi ha contacte físic, on no existeix el 

placatge. On qualsevol forma de contacte intencionada està penalitzada. Els 

objectius principals són: potenciar totes les habilitats motrius, respectar les normes, 

l’àrbitre i al contrari. Solidaritat i esportivitat. Disciplina, companyerisme i amistat. 

Creativitat i destresa mental. Igualtat entre sexes. Violència 0. Autoestima i empatia. 

 

ACTIVITATS CREATIVES 
 

 Circ per a nens i nenes de P4 a 6è (dimarts de 16.30 a 17.45 ).       

 Preu: 29 € mensuals. 

Objectius 

 

A través del món del circ es busca un millor coneixement i control del moviment del 

propi cos. Per una altra banda, el fet de construir manualment els propis instruments de 

treball circense, també treballem tècniques manuals. 

l’expressió verbal i corporal i de forma lúdica.  

 

 Teatre per a nens i nenes de P4 a 6è (dilluns de 16.30 a 18 ).       

 Preu: 26 € mensuals. 

Objectius 

 



Establir un primer contacte entre els nens i el teatre. Treballar algunes tècniques teatrals 

com la projecció de la veu, la posada en escena i la caracterització de determinats 

personatges. Realitzar una petita mostra a final de curs de tota la feina feta durant al 

llarg de l’any. Gaudir del teatre i al mateix temps que tot jugant adquireixen eines per 

desenvolupar-se com a persones. 

 

ACTIVITATS CULTURALS 
 

 Escacs per a nens i nenes de P4 a 6è (dijous de 16.30 a 17.45 ).       

 Preu: 16 € mensuals.  

Objectius 

 

Despertar la lògica i la imaginació: reflexionar, analitzar, preveure i decidir.  Treballar la 

presa de decisions, la previsió de les conseqüències abans de fer els actes i la 

codificació i l’abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos). 

L’aprenentatge de normes és una part important de la sociabilitat de l’alumne a la 

vida. Afavorir la capacitat de concentració i la memòria. Reforçar les actituds de 

silenci, tranquil·litat, quietud i esforç personal. Aprendre un llenguatge nou a través de 

llenguatge codificat que representa moviments i posicions concretes del joc. Reforçar 

les actituds personals de respecte davant el company/a i el material necessari pel joc 

(taulell, peces, mobiliari, rellotges,...). 

En resum, es pretén aconseguir motivar els alumnes, il·lusionar-los per jugar 

habitualment, i fer que gaudeixin del joc.  
 

ACTIVITATS EN ANGLÈS 
 

 Play in English per a nens i nenes de P4 a 2n(dimecres de 16.30 a 17.45 ).       

 Preu: 29 €. 

Objectius 

A través de cançons, jocs i moviment, els nens es familiaritzen amb l’anglès d’una 

manera divertida i perden la por a utilitzar una llengua que no és la materna; Establir 

un primer contacte amb la llengua a través de paraules i frases senzilles. Valorar la 

llengua estrangera com un mitjà de comunicació i enteniment entre les persones de 

procedència, cultures i llengües diverses. Començar a comunicar-se oralment 

identificant i anomenant objectes de l’entorn quotidià. Escoltar i entendre missatges. 

Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que tinguin un 

contingut i desenvolupament conegut, utilitzant procediments i recursos lingüístics 

verbals i no verbals. 
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