
  

ACTIVITATS   EXTRAESCOLARS   CURS   2021-2022   
  

  

● INICIACIÓ   A   LA   DANSA   CLÀSSICA     

  

Grup   P3   -   P5:   Dansa   Creativa   

En  aquesta  àrea  es  pretén  introduir  els  infants  més           

petits  en  el  món  de  la  dansa  treballant  a  través  del             

joc:  la  coordinació,  el  ritme,  la  musicalitat,  la          

flexibilitat,  la  força  i  el  control  del  cos.  La  dansa  es             

converteix  en  un  instrument  de  comunicació,        

diversió  i  socialització  aprenent  també  valors        

positius  de  relació  amb  els  companys  i  preparant          

els   infants   per   a   les   futures   classes   de   dansa.   
  

  

  

  

Grup   1r   3r:   Dansa   Clàssica   

La  dansa  clàssica  és  la  base  de  totes  les  altres            

especialitats.  Es  comença  fent  un  treball  exhaustiu         

a  la  barra  i  després  es  fan  exercicis  de  centre:            

diagonals,  girs,  adagis,  alegros  petits,  grans  salts…         

A  través  d’aquest  estil  s’aconsegueixen  varies        

qualitats  corporals:  un  control  total  del  cos,  força,          

equilibri,  elasticitat,  a  més  d’una  connexió  de  la          

ment   amb   el    propi   cos,   la   consciència   corporal.   

  

  

  

● DANSES   URBANES   

Basant-se  en  la  tècnica  del  hip-hop  original  però          

combinant  amb  els  altres  estils  que  han  anat  sorgint  de  la             

dansa  de  carrer  per  excel·lència  com  el  popping,  el           

locking  o  el  sexy  style,  en  aquesta  classe  aprendrem  a            

moure’ns  amb  estil,  ritme,  força  i  tot  a  través  de  la             

música   més   urbana.   

  



  

● ANGLÈS   

La  necessitat  d’adquirir  i  dominar  la  llengua  anglesa  en  un  futur  proper  per  als  nostres  fills                  

ens  ha  portat  a  dissenyar  una  forma  divertida  i  innovadora  perquè  els  nens  no  vegin                 

l’activitat  com  una  activitat  curricular  més  sinó         

que  la  trobin  motivadora  i  divertida  per  a  això           

usem  recursos  d’internet  des  de  jocs,  videos,  test          

gramaticals,  speaking,  etc;  utilitzant  ordinadors       

com  a  suport  aconseguim  que  sigui  més  divertit          

per  als  nens  aconseguint  un  major  grau  de          

motivació  augmentant  per  tant  el  grau  de         

coneixements   adquirits   

  

  

  

● ROBÒTICA   

La  robòtica  educativa  ha  arribat  a  les  nostres  escoles  per  quedar-s’hi.  La  robòtica  permet  als                 

estudiants  treballar  com  a  joves       

científics,  enginyers,  matemàtics  i      

escriptors,  posant  al  seu  abast  les  eines,         

condicions  i  tasques  necessàries  per  dur        

a  terme  projectes  de  diferents  camps.  La         

robòtica  ajuda  als  alumnes  a  pensar  amb         

creativitat,  desenvolupar  habilitats  de      

vocabulari  i  comunicació,  establir  vincles       

entre  causa  i  efecte  ,  reflectir  com  buscar          

respostes  i  imaginar  noves  possibilitats,       

generar  idees  i  treballar  per  fer-les        

realitat,  realitzar  comparacions  canviant      

factors  i  observant  o  mesurant  els        

efectes,  realitzar  observacions  i  mesures  sistemàtiques,  pensar  amb  lògica  i  crear  un              

programa  per  produir  un  comportament  específic,  escriure  i  presentar  històries  creatives             

utilitzant  models  per  aconseguir  efectes  visuals  i  dramàtics.  La  construcció  d’un  robot              

educatiu  requereix  mobilitzar,  a  partir  d’experiències  científiques  tecnologies  concretes,           

coneixements  de  mecànica,  coneixements  d’electricitat,  coneixements  d’electrònica,  i          

coneixements   d’informàtica.   

Robots  adaptats  a  cada  edat  (bee-bot,  WeDo  2.0  ,  Mindstorms  EV3)  i  sempre  tenint  en                 

compte   que   ha   de   ser   divertida.     

  

  

  



  

● MECANOGRAFIA   

D’una  manera  pràctica  els  alumnes  aniran  adquirint        

habilitat  i  experiència  en  l’ús  del  teclat,  aprenent  a           

mecanografiar  amb  els  deu  dits,  sense  mirar  les          

tecles,  exercitant  la  coordinació  i  la  motricitat  fina.  I           

poc  a  poc  aniran  incrementant  les  pulsacions  per          

minut,  habilitat  que  els  servirà  per  redactar  els          

treballs   amb   ordinador   en   molt   menys   temps!   

  

  

  

● TALLERS   D’ARTS   ESCÈNIQUES   

Amb  l’objectiu  de  representar  una  obra  de  teatre         

musical  de  petit  format  al  final  de  curs,  es  vol  donar             

a  conèixer  el  món  de  les  arts  escèniques,  treballar  les            

diferents  disciplines  escèniques  (cant,  ball  i        

interpretació)  i  aprendre  com  es  munta  una         

producció  teatral  des  del  principi  construint  els         

personatges   i   l’espai.     

  

Monitors:   

Júlia   Estivill ,   1996   (1r   trimestre)     

llicenciada   en   Art   Dramàtic   per   l’Escola   Superior   d’Art   Dramàtic   de   Sevilla     

Joan   Martínez ,   1965   (2n   i   3r   trimestre)     
llicenciat   en   Art   Dramàtic   per   l’Escola   Superior   d’Art   Dramàtic   de   València   

  
   (amb   membres   del   grup   de   teatre   com   a   personal   de   suport   voluntari)   

  
  
  

● MULTIESPORTS   

Diverses  activitats  d’habilitats  motrius  en       

general  i  d’iniciació  a  diferents  esports  tant         

col·lectius   com   individuals.     

OBJECTIUS  PRINCIPALS:  Desenvolupament     

saludable  de  l’infant,  millorant-ne  la      

condició  física  i  les  seves  habilitats  tant         

físiques   com   socials.   



  

● ATLETISME   

Diverses  activitats  d’habilitats  motrius      

generals  orientades  a  les  disciplines  de        

l’atletisme.   Carrera,   salts...   

OBJECTIUS  PRINCIPALS:  Desenvolupament     

saludable  de  l’infant,  millorant-ne  la      

condició  física  i  les  seves  habilitats  tant         

físiques   com   socials.   

  
  
  

  

● BTT   

La  Bicicleta  Tot  Terreny  és  una  activitat         

motivadora  i  divertida  per  si  sola,  farem         

circuits  d’habilitats,  salts  i  molt  més  per         

progressar   en   el   domini   d’aquest   esport.     

OBJECTIUS  PRINCIPALS:  Desenvolupament     

saludable  de  l’infant,  millorant-ne  la      

condició  física  i  les  seves  habilitats  tant         

físiques   com   socials.   

  

  

  

● CUINA   

Les  classes  de  cuina  fomenten  una  bona         

alimentació,  treball  en  equip,      

psicomotricitat  fina,  reforcen  l'autoestima.      

Els   nens   prenen   a   casa   els   plats   que   cuinen.     

  

  

  

  

  

  



  

  

● ZUMBA     

Aquestes    tardes   d'hivern,   mou   el   cos!   

Vine  a  disfrutar  ballant,  mentres  fas  exercici  de  la           

manera   més   divertida.   

  

  

  

  

  

● PATINATGE   

Tot  i  que  existeixen  diferents  tipus  de         

patins  en  línia  dissenyats  per  a  diferents         

usos,  a  Futsal  Events  treballem       

principalment  en  les  següents      

modalitats:   

  

Iniciació   

Són  utilitzats  per  aprendre  a  anar  amb         

patins  a  causa  de  que  la  distància  i  la           

mida  de  les  rodes  són  adequats  per         

mantenir  l'equilibri,  i  al  fet  que  tenen  fre          

de  tac,  el  que  fa  molt  fàcil  frenar.  També           

s´usen  per  passejar  per  asfalt  causa  de  la          

seva   comoditat.   

  

Avançat   

Dissenyats  per  combinar  velocitat  amb  salts,  tenen  guies  molt  curtes  per  millorar  la               

maniobrabilitat,  solen  ser  lleugers  i  tendeixen  a  tenir  diferents  formes  de  disminuir  l'impacte               

amb   el   terra   a   saltar.   

  

Agressiu   

Els  patins  d´agressiu  estan  dissenyats  per  utilitzar  rampes,  grindar,  etc…  Estan  equipats  amb               

rodes   petites,   i   botes   dissenyades   per   absorbir   cops.   

  

Estil   Lliure   

Els  patins  de  l’estil  lliure  o  eslàlom  són  patins  amb  guies  molt  curtes,  sense  fre  de  tac,  i  amb                     

rodes   generalment   dures,   dissenyats   per   a   realitzar   trucs   o   acrobàcies   amb   files   de   cons.   

  

  


