
PERQUÈ NO TOT ÉS ESTUDIAR, T'OFERIM UN VENTALL
D'ACTIVITATS PER FER AL SORTIR DE CLASSE!

SEGUR QUE EN TROBARÀS ALGUNA PER A TU, 
VINE A PROVAR!

ANGLÈS

PÀDEL
ARTS ESCÈNIQUES

BTT

ZUMBA

CONTACTE:  679953307 / 620829884   
miceli.educa@gmail.com

ORGANITZA COL·LABORA

BALLS I RITMES URBANS

"HIP HOP"

CURS 2020 -/2021

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

INSTITUT PERE FONTDEVILA 

DE GIRONELLA 



Totes les activitats tindran una durada d'1h setmanal.

Les activitats extraescolars d’ANGLÈS, ARTS ESCÈNIQUES, ZUMBA I BALLS I RITMES URBANS "HIP HOP",

es realitzaran a les instal·lacions de l'institut.

L’activitat de BTT, es realitzarà fora de les instal·lacions de l’institut i serà dirigida per 2 monitors titulats.

L’activitat de PÀDEL, es realitzarà al Pàdel Indoor Gironella. *(Sobrecost de 2€ l'hora/participant)

10% de descompte pel segon germà i successius. (el descompte sempre s’aplicarà als germans més grans)

Les inscripcions a les diferents activitats, es podran realitzar entre el 27 i el 31 de gener.

Les activitats s'iniciaran el dia 3 de febrer de 2020 i finalitzaran el dia 29 de maig de 2020. 

El cobrament de les activitats, es realitzarà a través de gir bancari de forma bimensual el dia 5 dels

mesos d'octubre, desembre, febrer i abril.

En cas de devolució del rebut, es cobraran 4€ en concepte de despeses bancàries.

No es descomptarà cap import si el/la participant falta algun dia a l'activitat.

Perquè hi hagi un bon funcionament i una bona comunicació per part nostra i dels monitors/es que

realitzen les activitats, crearem un grup de difusió de WHATSAPP per cada activitat on hi haurà els

pare/mares, el monitor/a corresponent i nosaltres dos, el Santi i el Piru.

Per donar de baixa a un/a participant, s'haurà d'avisar abans del dia 20 del mes anterior. En cas que es

notifiqui més tard, es cobrarà el més següent sencer.

Per poder realitzar les activitats, es necessitarà un mínim de 8 participants.

PREUS DE LES ACTIVITATS

INFORMACIÓ IMPORTANT



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

INSTITUT PERE FONTDEVILA DE

GIRONELLA CURS 2020/2021

Les activitats extraescolars que es portaran a terme durant el pròxim curs escolar 2020-2021,

tindran un caràcter marcadament lúdic per respectar la necessitat d'esbarjo dels alumnes després

de tota una jornada escolar.

L’activitat lúdica ha de ser el millor recurs didàctic per aprendre a ser i per poder assolir els següents

objectius:

TREBALLEM ELS VALORS

Potenciar un lleure participatiu i creatiu tot adquirint hàbits de relació en grup.

Descobrir els avantatges de treballar en equip a fi d'assolir els nostres objectius com a grup.

Fomentar la convivència i la comunicació i aconseguir l'autonomia personal.

Els monitors són persones amb experiència en el món educatiu, esportiu i del lleure i tenen la

formació necessària per dur a terme les diferents activitats i arribar als objectius concrets de cada

una d'elles; són ells, per tant, els animadors del joc, sense oblidar la llibertat que caracteritza les

activitats lúdiques.

Es basen en el joc per introduir els nens en cada activitat. Sent els infants els protagonistes, els

monitors han d’aconseguir captar la seva atenció constantment, tenint en compte el grau de

motivació de cada grup d’edat i les capacitats individuals i de la totalitat del grup. Un cop tenen un

grup motivat, amb ganes d’aprendre i passar-ho bé, marquen els objectius de cada activitat.

Les famílies rebran un informe, dos cops l’any, on es comentaran els aspectes més rellevants de

l'infant en l’activitat.

PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS

ENGLISH
Activitat EXCLUSIVAMENT en Anglès on seguirem un aprenentatge positiu en el qual es genera

interès per l’idioma i on es mantindrà un contacte constant amb aquest, on es donarà una especial

importància a la comunicació, l’expressió i la comprensió oral, que condueixen a la pronunciació

natural.

Som conscients que cadascú aprèn de forma diferent i per això oferirem gran varietat d’activitats

per adaptar-nos a cadascun d’ells amb activitats, jocs, etc... amenes i didàctiques per despertar la

seva curiositat i el seu interès.

MONITORA: Mònica Roca



BALLS I RITMES URBANS “HIP HOP”
Activitat de balls i ritmes urbans on es treballaran diferents tècniques, estils de Hip Hop i Comercial,

per fusionar tendències.

BTT
Activitats i sortides a la natura, conèixer el nostre entorn pròxim, millorar la condició física, millora

de la tècnica específica, treball de mecànica, aprendre educació vial, crear hàbits saludables,

millorar les relacions interpersonals i l’autoestima, i no cal dir el més important: PASSAR-HO MOLT
BÉ!!
(* Si hi ha algú que estigui interessat/da en realitzar l'activitat i no disposa de bicicleta, ens ho

podeu fer saber i us en deixarem una.)

PÀDEL
Activitat d’iniciació al pàdel on millorarem la nostra condició física, crearem hàbits saludables ...

entre altres. Es treballarà la tècnica bàsica de l’esport: cops bàsics i normativa específica, la

tècnica i perfeccionament dels cops bàsics, introducció de cops específics d’atac i defensa (smash,

bandeja, víbora…) i situacions de joc reals.

ZUMBA
L’objectiu de l’activitat, és que les nenes i nens adquireixin hàbits de vida saludable mitjançant la

pràctica de l’esport en grup, de forma amena i sense deixar de ballar.

A les classes els alumnes faran un petit escalfament, aprendran senzilles coreografies de cançons

de diferents estils musicals, jugaran i finalment faran una tornada a la calma. Una activitat perquè

facin exercici sense deixar de divertir-se!

ARTS ESCÈNIQUES
…no perquè tots siguem artistes sinó perquè ningú sigui esclau. Gianni Rodari, “La gramàtica de la

fantasia”
 
Les Arts Escèniques són una eina i un recurs que permet investigar i imaginar situacions diferents a

les que vivim normalment, posant-nos en joc i descobrint altres maneres de fer. En el taller m’agrada

fer-ho a partir del joc, a partir del jo màgic, el jo de quan érem petits i jugàvem: “fem que jo faig de

pastissera i que tu fas de pagès que compra la coca...”. Amb aquest mètode s’obre una altra

realitat, on el teatre no és recitar sinó jugar a imaginar de veritat. Això permet que els nens i nenes i

els joves puguin viure situacions diferents donant noves respostes reals, podent descobrir múltiples

respostes d’un mateix fet i d’un mateix.

Així doncs en el taller s’obre un marc nou on sense judici cada infant o adolescent troba el seu

espai, i decideix la seva participació en el projecte que estem creant tots plegats. Però també hi ha

l’espai per un treball individual cap a l’autonomia i la descoberta de les emocions.

Les diferents sessions s’organitzen en una primera part de jocs, exercicis de grups, descoberta i

escalfament del cos, on l’objectiu és crear l’ambient i preparar-nos per la part de creació. Podent

descobrir els diferents sentits i maneres per poder comunicar, activant tot el cos. Treballarem també,

quan hi hagi el grup cohesionat, una història que entenem, interpretem i transformem en

un espectacle, que regalarem al final de tot el curs als nostres convidats.

MONITORA: Júlia Malé

MONITORA: Janet Ferrer

MONITORS: David Costajussà + (monitor/a a confirmar)

MONITOR: Artur Feliu

MONITORA: Muntsa Camps


