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LES ACTIVITATS 

SALTIMBANQUI 

Educació infantil 

Aquesta activitat pretén ser una iniciac1ó esportiva, perqué els nens 1 

nenes coneguin i practiqu,n d1ferents tecniques per iniciar-se dins el 

m ón esportiu. 

D'aquesta manera treballarem d1ferents hab1lttats motrius, els espa1s 

tndividuals i grupals i la coord1nac1ó tactica amb els altres companys i companyes. Tot d'una 

manera practica, v1venc1al, divertida I única per cone1xer de primera ma el món pre-esportiu. 

RODA D'ESPORTS 

PS a 2n 

Amb la roda d'esports pretenem introduir la practica de diferents 

esports, a través deis interessos deis nens i nenes. Podem practicar 

rugb i, hoquei, volei bol, tir amb are, beisbol, entre d'alt res. 

La diversitat d'esports que pract1carem, converte1x aquesta 

extraescolar en mol t d1namica. D'aquesta manera els nens I nenes practicaran esports d'una 

manera lúdica. 

HOQUEI 

Primaria 

Amb l'hoquei pretenem introduir la practica d'aquest esport d'una 

manera lúdica i divertida, alhora que treballem toes els valors que 

implica l'esport. 

STREET DANCE 

Primaria 

Aprendrem, coneixerem i practicarem d1ferents danses a la vegada 

que gaudim d'un ambient relaxat, d1ferent i divertit. Al finalitzar el 

trimestre real1tzarem una exhibició i una batalla de danses. 
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SOBRE RODES 

Primaria 

El mecode que ut1lttzarem sera arnu, basanc-nos en el joc, la música 1 

la participació de tots els nens I nenes. 

Realitzarem tot t1pus d'act1vitats engrescadores com coreograf,es, jocs 

tradicionals i activ1tats més esportives perqué així aprengu1n a 

mantenir l'equ1libri i diferents tecniques per despla~ar-nos, córrer endavant o endarrere i 

mica en mica augmentar el nivel! de dificultar per aconseguir un nivell més segur, tant s1 és 

amb 4 redes o en línia. 

1 al finalitzar cada trimestre realitzarem una exhibició de les tecn1ques apreses a través 

d'algun joco coreografía. 

BÁSQUET 

ARTS MARCIALS 

FUTBOL 

Primaria 

Aprendrem i jugarem a basquet. tot practicant diferents técniques 

d'aquest esport tan conegut. 

Primaria 

Ens 1niciarem en les arts marcíais a través de dinamiques I jocs on la 

disciplina, la rutina ser an els protagonistes. 

Primaria a partir de 2n 

Treballarem els d1ferents aspectes tecnics i tactics del futbol I ho 

complernentarem tot participant en d1ferents partits de futbol. 

Aquesta activitat es rea litza dos dies a la setmana. 
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LA MAGIA DEL CIRC 

''· "·· \:. . ' ,·,':, ~, 
11:'f 

Cicle inicial i cicle mitja 

Farem un munt de coses relac1onades amb el rnc I la magia: equilibris 

amb xanques, monoc1cles, slack line, etc. Aprendrem a fer malabars i 

ens crearem els nostres prop1s. Boles, masses, mocadors, carioques, 

plats xinesos, anelles, dapo, etc. Acrobacia. 

Pallassos i expressió corporal . 1 al finalitzar el curs, fa rem un espectacle de circ que deixará 

a tothom amb la boca oberta. 

LES HISTORIES DELS GERMANS GRIMM 

CURTMETRATGES 

P4, PS i cicle inicial 

A partir del recull d'históries que van realitzar els germans Grimm (les 

versions més actuals), volem apropar encara més als 1nfants al món 

del teatre i a tots els beneficis que aquest ens aporta. 

Cicle superior 

Organitzarem un concurs de curtmetratges amb els diferents grups 

formats durant l'activitat. Durant el curs anirem coneixen tecniques i 

donant forma al curtmetratge i millorant-lo fins al concurs final. 

Al final tots els participants s'emportaran un cd/pendrive amb tots els 

curts participants. 1 per acabar, concurs de curtmetratges a final de curs. Amb pass1s per a 

tothom I crispetes! 

PLAY ANO SING 

P4i PS 

Volem que durant l'extraescolar de Play and Sing, els nens i nenes se 

sentin cómodes, que aprenguin l'angles sense adonar-se to t real itzant 

activitats que són motivadores per als infants d'aquesta edat. 

Crearem unes rutines i realitzarem tot d'activitats lúdiques en un 

ambienten angles amb jocs, can~ons i danses. 
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Ho farem tot a través d'un titella, on cada sess1ó ens convidara a participar en una act1vita t 

diferent. 

LET'S GO! 

Cicle inicial 

A l'extraescolar de Let's Go! Explicarem cantes, cantarem can~ons i 

sobretot jugarem. També treballarem el vocabulari de la vida 

quotidiana així com les festes de la cultura anglosaxona. 

Ens ho passarem pipa alhora que aprendrem angles. 

A partir d'un viatge en el temps, engrescarem als nens i nenes a conéixer aquesta !lengua. 

STRATEGY GAMES! 

Cicle mitja i cicle superior 

Aprendrem a jugar a diferents jocs d'estratégia en !lengua anglesa, 

tant a nivel! de joc de taula, com a nivel! de pati convertint-se els 

jugadors en fitxes de joc. 

Jugarem a diversos jocs, sempre seguint els interessos i motivacions 

deis nens i nenes. 

Jocs com l'aualé, Carcassone i molts d'al tres! 
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COST MENSUAL 

1 hora i 30 2 dies a la 
EXTRAESCOLARS 1 hora 

minuts 
migdia 

tardes 
setmana 

- Saltimbanqui - Street dance* 
· Basquet* - Strategy games 
- Roda - Ler's go 20,25€ 

d'esports* - Arts marcíais* 
- Sobre rodes* - Play and sing 
- Hoque,* 

30€ 
- Futbol* 

3€ partit assist1t 

· Stn:c:t Jan<.:c* 14,50€ 

- La magia del circ 
- Les histories del Germans Gnmm 22,50€ 

- Curtmetratges 
* Activitats becades per l'Ajuntament de Barcelona. 

Es giraran els rebuts entre 1'1 i el 5 de cada mes, per avan~at. 

ACOLLIDA 
07:30 a 09:00 36€ 

matí 
08:00 a 09:00 31€ 

Fixes 08:30 a 09:00 26€ 

LUDOTECA 16:30 a 17:00 26€ 

tarda 16.30 a 17.30 31€ 

1 hora i 30 7€ 

Esporadics 1 hora 6,50€ 

30 m inuts 3,5€ 

Es giraran els rebuts esporadics entre 1'1 i el 5 de cada mes, a mes ven~ut. 

INSCRIPCIONS 

Al web www.aula2.cat, cal donar-se d'alta a l'area d'usuaris. 

INICI DE LES EXTRAESCOLARS 

16 de setembre (insrn ts a l'estiu - del 24 de Juny al 26 de julio!) 

1 d'octubre (insrnts al setembre) 
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