
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-2023

● 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 i 4t - 6è: 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.

Com a novetat aquest any també s’oferirà per als alumnes de 4t a 6è.

● 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 lúdic amb Roboaula

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 d’utilitzar el llenguatge com una eina més d’aprenentatge i

de diversió, aquest any tornem amb molta il·lusió i oferirem als nens/es

que estiguin interessats un “TALLER DE TEATRE”.

En aquest taller ensenyarem als nens quatre coses fonamentals:

1. Que aprenguin a expressar-se a partir del seu cos i de la seva veu sense

vergonya.

2. Que aprenguin a treballar en grup a partir de jocs cooperatius i

dramàtics

3. Que aprenguin a enfrontar-se a les situacions que els va plantejant la

vida en cada una de les seves etapes vitals. Com al teatre tot es mentida,

podrán decidir sense cap tipus de conseqüències.

4. Que aprenguin a fer teatre a partir de les improvisacions i dels textos

escrits.

I si, tot això va bé, farem una obra de teatre. CLAR QUE SÍ.

A diferencia de l’any passat, aquest curs també es poden apuntar els nens

a partir de P3.

Si us agrada la proposta, us hi esperem.

Monitor:

Joan Martínez, 1965
llicenciat en Art Dramàtic per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València

(amb la col·laboració de la Companyia l’Artesana)



● MULTIESPORTS

Grup P4 - 2n:

- L’objectiu principal és que els nens i nenes s’ho

passin molt bé durant la realització de l’activitat.

- Treballar les habilitats psicomotrius mitjançant

jocs i exercicis que tinguin a veure amb algun dels

esports concrets que treballarem durant l’any.

- Fomentar valors i hàbits que ens serviran no

només amb l’esport.

- Sense excedir-se en aspectes tàctics ni tècnics, anar coneixent les singularitats de cada

esport treballat.

Grup 3r - 6è:

- L’Objectiu principal és que els nens i nens s’ho passin molt bé durant la realització de

l’activitat.

- Treballar i potenciar les habilitats psicomotrius i corretgir per ajudar a un millor control

sobre el seu cos.

- Introduir poc a poc, mitjançant exercicis i jocs, esports concrets on es treballaran les

singularitats concretes del mateix, tant els aspectes tècnics-tàctics com els de reglament.

- Fomentar valors i hàbits positius. En esports d’equip potenciar valors com el

companyerisme, el treball en equip, etc. I corretgir valors negatius com l'egoisme.

● 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.

● PATINATGE

Ensenyem als alumnes les tècniques essencials i bàsiques per

patinar amb seguretat.

Oferim dues modalitats de patinatge:

- En línia

- Artístic

Durant el curs es realitzen actuacions per a mostrar a les

famílies el treball que es fa a l’activitat.



● IOGA

L'objectiu de la pràctica de ioga infantil és ajudar els nens

a tenir més autocontrol sobre les seves emocions, a

cultivar l'autoconeixement, l'autoconfiança, a ser més

compassius i cooperatius amb els altres i sobretot és una

activitat on puguin riure , divertir-se i créixer sent infants

feliços. El ioga és una disciplina que ajuda a plantar totes

aquestes llavors.

● SENSIBILITZACIÓ MUSICAL i INICIACIÓ A LA MÚSICA

L’Associació Musical Vila de Falset a través

de la seva escola d’ensenyament musical

ha engegat una col·laboració amb l’Escola

Antoni Vilanova amb el projecte Ara Art.

Aquest projecte té per objectiu fomentar la

capacitat artística de l’alumnat del centre.

A través de la música, però també

integrant diferents disciplines com el teatre

i les arts plàstiques, entre d’altres, es

pretén realitzar un treball que fomenti el desenvolupament artístic dels infants així com la

cohesió social. cultural i comunitari derivada dels projectes artístics plantejats lligats al

territori. Dins d’aquest projecte, per tal d’apropar i facilitar la música en les primeres etapes

de la infància, l’Escola de Música Vila de Falset proposa l’obertura del seu projecte educatiu

musical a la mateixa Escola Antoni Vilanova. En les classes ofertades, sensibilització i

iniciació, els infants podran endinsar-se en el món de la música des de dins i a través del joc i

la pràctica, permeten així l’enriquiment en el seu desenvolupament i aprenentatge. Les

classes ofertades permetran, un cop assolides, seguir amb el projecte curricular a la mateixa

Escola de Música de Falset, reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya.



● ANGLÈS amb Happy Kids

A Happy Kids aprendran anglès jugant. Aprendre

una nova llengua per un infant és natural. Són genis

de la lingüística.

Realitzaran una immersió total en anglès amb un

mètode propi basat en l’aprenentatge natural i la

diversió. En aquest període d’edat, el cervell del

nen és una porta oberta a tota mena de

coneixements. Durant aquest període, assimila

totes les informacions sense esforç conscient de cap

classe. Ara és el moment d’aprendre un idioma

estranger fàcilment, més endavant, però tindrà una

gran dificultat.

* Anglès Happy Kids:
- inscripcions a través de de l’AMPA
- gestió i cobrament a través de l’acadèmia Happy Kids
- 10% de descompte en el segon germà/na i 50% de descompte en el tercer germà/na

(en la quota de menor valor)


