Acollides
Tipus

Horaris
De 7:45 a 9:00
De 12:00 a 13:00
De 17:00 a 18:00

*Per realitzar les acollides de tarda cal un mínim d’alumnes

-

Preu: 30€/mes per cada franja
Acollides puntuals: 4€ per cada franja

Activitats extraescolars de conciliació familiar de 12 a 13

Infantil
de
12 a 13

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

EXPRESSIÓ
CORPORAL

APRENDRE
JUGANT

FEM
ESPORT

APRENDRE
JUGANT

FEM ESPORT

JOCS
1r a 3r
DANSES
JOCS
TENNIS TAULA TRADICIONALS
de
MODERNES D’ESTRATEGIA
I MODERNS
12 a 13
JOCS
4t a 6è
TRADICIONALS TENNIS TAULA
de
I MODERNS
12 a 13

FEM
CIÈNCIA

DANSES
MODERNES

Preu de l’activitat:
Núm d’activiats

1

2

3

4

5

37€ 70€ 104€ 137€ 171€

*Per realitzar les diferents activitats cal un mínim d’alumnes
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FEM CIÈNCIA

JOCS
D’ESTRATEGIA

Activitats extraescolars curriculars

12 a 13

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

MECANOGRAFIA
5è – 6è

OFIMÀTICA
1r-2n

MECANOGRAFIA
3r – 4t

OFIMÀTICA
3r - 4t

OFIMÀTIICA
5è – 6è

ROBÒTICA 2

ANGLÈS 5è6è

ANGLÈS 1r2n

ANGLÈS P3
ANGLÈS P4 i P5
14 a 15

ROBÒTICA 1

ANGLÈS 3r4t

Preu de l’activitat:
➢ Anglès: 20€/mes per alumne
➢ Mecanografia: 18€/mes per alumne
➢ Ofimàtica: 20€/mes per alumne
➢ Robòtica: 28€/mes per alumne

Activitats de tarda
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Infantil
17 a 18:15

JOCS DE PATI

JOCS DE
TAULA

DANSES I
CANÇONS

TREBALLEM
AMB LES
MANS

CONTES

Primària
De 1r a 3r
17 a 18:30

DANSES I
CANÇONS

FEM
ESPORT

ROBÒTICA 1

JOCS DE
TAULA

FUTBOL
SALA

Primària
De 4t a 6è
17 a 18:30

ROBÒTICA 2

TEATRE I
MÚSICA

FUTBOL SALA

TEATRE I
MÚSICA

FUTBOL
SALA

Preu de l’activitat:
➢ Extraescolar d’infantil: 20€/mes alumne
➢ Extraescolar de primària: 22€/mes alumne
➢ Extraescolar de robòtica: 28€/mes alumne
Abans de començar les activitats de tarda, deixarem uns 15 minuts per tal que els alumnes
berenin i puguin desconnectar de l’activitat de classe.
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EXPRESSIÓ CORPORAL
L’expressió corporal ajuda als
infants a prendre consciència del
seu propi cos.
En aquesta activitat els nens i
nens treballen diferents formes
d’expressar-se i de comunicar-se
a través de jocs simbòlics, jocs
representatius, petites representacions, ballant cançons, etc.

APRENENT JUGANT
El joc té una gran importància en el
desenvolupament global de l’infant
ja que tots hem crescut i hem après
a través del joc: el joc ens empeny a
explorar, a descobrir, a conèixer....
En aquesta activitat els nens i
nenes a través del joc es divertiran,
riuran, uns cops guanyaran, uns
altres

perdran,

treballarem

la

psicomotricitat fina....
Jugaran a tot tipus de jocs, mentals,
físics, emocionants, connectarem
amb altres nens i nens/es i ens
divertirem.
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FEM ESPORT
Quan practiquem esport ens cansem però,
curiosament, també ens sentim més àgils,
més tranquils i més alegres.
En aquesta activitat el nens i nenes
practicaran esports amb pilota i sense,
esports a l’aire lliure i a l’interior, esports
d’equip i individuals.... tot pensat perquè
disfrutin i s’ho passin bé i al mateix temps
prenguin

consciència

de

les

seves

capacitats i del funcionament del seu cos.

JOCS TRADICIONALS I MODERNS
L’objectiu de l’activitat es aprendre a
gaudir del joc, tal com nosaltres ho fèiem
de petits. Ho farem a través de jocs
tradicionals com les baldufes, bitlles, etc i
d’altres més actuals com el cub de rubik, els
yo-yos...
Ho farem potenciant els valors de joc en
equip i altres com el respecte per
l’adversari, saber guanyar, saber perdre,
respectar
reptes....
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les

normes,

superació

de

DANSES MODERNES
Practicarem

balls

organitzats

i

petites

coreografies que suposaran pels nens i nenes
un aprenentatge en la coordinació del seu cos
i el seu ajustament a l’espai i el temps.
També implica prendre a coordinar-se amb
altres, acoblar els moviments de cadascú amb
els moviments dels altres, posar-se d’acord
per donar sentit al que es fa, adaptar-se a un
ritme de música i situar-se de manera
adequada a l’espai.

JOCS D'ESTRATÈGIA,

L'estratègia ens fa pensar, jugar amb
possibilitats que podem i no podem fer,
prendre decisions, enfrontar-nos a reptes,
emocions i utilitzar la memòria. Tot això ens
ensenya alhora d'afrontar reptes petits quan
som petits i grans quan som grans.
En aquesta activitat jugarem a diferents jocs
d’estratègia, coneixerem les seves normes i
practicarem diferents estratègies de joc.
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FEM CIÈNCIA
El mètode científic és una de les pedres
angulars per a l'avenç de la ciència i del
coneixement del món. Consisteix en una
aproximació

metodològica,

ordenada

i

racional a la resolució de qualsevol problema
o, senzillament, per descobrir el nostre
entorn i esbrinar com funciona, i és aplicable
a qualsevol problema que hom es plantegi.
Treballem en experiments adaptats a les
seves edats,

però no per això menys

emocionants

TENNIS TAULA
El ping pong, o tenis taula, és un joc ideal si
busquem practicar esport en una superfície
petita. La clau és la concentració juntament
amb la rapidesa. Per als nens i nenes, és un
joc perfecte per millorar la psicomotricitat a
les mans, ja que no només es tracta de passar
una pilota, la pilota ha de tocar un cop al
nostre camp i dos cops al camp del contrari
per marcar un punt, sempre sense tocar la
xarxa Es un joc relativament senzill si el que
volem es passar-nos-ho bé. Podem jugar-hi
dos o quatre persones i aprendre el treball en equip. A part del propi partit, hi ha molts jocs
en grups relacionats amb la taula, les raquetes i les pilotes, que també posaríem en pràctica.
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JOCS DE PATI
A través del joc els alumnes aprenent
i es diverteixen. A través de diferents
jocs aprendran a tenir consciència del
seu propi cos i a relacionar-se amb els
altes

companys

i

amb

l’entorn.

Practicarem jocs per equips, amb unes
normes

senzilles

complicant.

que

anirem

jocs

actius,

Seran

emocionants, energètics, divertits,
amb i sense pilota.

TREBALLEM AMB LES MANS
Utilitzant una activitat com la plàstica
practicarem

diferents

mètodes

i

tècniques per tal que els infants
aprenguin a plasmar les seves idees
sobre el paper. Utilitzarem diferents
materials que ajudaran a treballar la
psicomotricitat fina i potenciarem la
creativitat i la imaginació dels infants.
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JOCS DE TAULA
A través dels jocs de taula, es poden
treballar tot tipus de tècniques i
aprenentatges. En aquest cas els
alumnes aprenen a respectar les
normes,

a

exposar

els

seus

pensaments, a respectar el torn, a
saber guanyar i perdre. Tot això,
gaudint del joc.

DANSES i CANÇONS
A través del cos i l’expressió oral,
l’infant es coneix a si mateix i es
comunica i relaciona amb els altres.
A

Danses

i

experimentarem

Cançons

amb l’expressió

corporal i estimularem la capacitat
d’expressar emocions a través de
les

Al

mateix

treballarem

cançons

modernes.

Ens

expressarem emocions tot cantant i ballant.
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danses.

temps

populars

divertirem

i
i

CONTES
A través dels contes introduirem als
infants

en

fantàstiques
coneixerem

un

món

d’històries

i

divertides,
personatges

impressionants, herois i herïnes, a
vegades també personatges dolents.
A més d’explicar els contes, es
treballarà

mitjançant

jocs,

moviments, activitats.... Tornarem a
donar una importància als contes que
malauradament s’està perdent en molts casos.

FUTBOL SALA
L'objectiu principal de l'activitat de
és buscar la participació i el foment
d'aquest esport com a activitat
saludable i divertida, respectant els
valors de companyonia, cooperació,
joc en equip, joc net.... Treballem
l'esport estrella aprofundint en les
estratègies de joc més interessants
per a cada categoria, de forma lúdica
i des de la sana competitivitat.
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TEATRE I MÚSICA
L’objectiu de l’activitat és potenciar
la imaginació i la creativitat dels
alumnes mitjançant el joc dramàtic
en relació amb els companys i
desenvolupar les seves habilitats
expressives, afavorint i reforçant de
passada l’autonomia i l’autoestima
del nen/a. Treballarem l’expressió
corporal, verbal i emocional i farem
ús de diferents tècniques.
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Les activitats curriculars requereixen un compromís de l’alumne i la família per
apuntar-se durant tot el curs, per tal de seguir bé els continguts que es
treballen.
ROBÒTICA
La Robòtica la realitza l’empresa RoboTIC. Es
treballa a partir de projectes en els que
utilitzem peces LEGO per a construir petits
robots, màquines simples i mecanismes
diversos (engranatges, rodes i eixos, etc.) que
són programats a través de l’ordinador per a
generar moviments (girs, desplaçaments amb
sensors, etc.). Per assolir aquesta fita
treballem en petits grups de 6 a 10 nois i noies, de forma col·laborativa.
D’aquesta manera potenciem la creativitat, el desenvolupament d’habilitats per
a la resolució de problemes i la capacitat de treball en equip.

ANGLÈS
L’extraescolar d’Anglès la fan professors/es
de l’Acadèmia Williamson, des de cicle inicial
fins a cicle superior. L’Anglès que s’ofereix és
un l’anglès acadèmic, com el que fan a
l’acadèmia. A partir de 3r de primària cal
comprar llibres per seguir les classes.
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OFIMÀTICA
L’Ofimàtica que és el que es coneix com
informàtica d’usuari o d’oficina, s’ha
convertit en una eina necessària per
desenvolupar-se en la societat 2.0 en que
vivim.

A

través

d’aquesta

activitat

treballarem eines ofimàtiques com els
navegadors,

processadors

de

textos,

edit3ors de imatge i de vídeo... i a més
aprendrem a fer un bon ús de l’ordinador.
MECANOGRAFIA
En aquesta activitat els alumnes s’introduiran en
el pràctic món de la mecanografia. D'una forma
divertida i pràctica, aniran adquirint habilitat i
experiència

en

l'ús

de

el

teclat

i

es

familiaritzaran amb el maneig del mateix, la
disposició de les tecles, adquirint cada vegada
més, destresa i velocitat, imprescindibles en
moltes de les feines actuals per treballar amb
ordinadors.
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