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Vivencialitat

aula2 som una entitat
homologada per
l'Ajuntament de
Barcelona i formem part
de la campanya de
promoció esportiva.

Ens coordinem amb el
centre educatiu i l'AMPA de
l'escola per poder garantir
totes les mesures sanitàries
de seguretat i higiene.

L'infant és el
protagonista
Aprenem jugant
Seguiment
pedagògic
Adaptació i inclusió

Per a les diferents ajudes
disponibles podeu
consultar a la web:
plaesportescolarbcn.cat

Ens orgonitzarem per
grups d'edat corresponents
als cicles de l'escola: petits
(P3, P4 i P5), mitjans (1r, 2n
i 3r) i grans (4t, 5è i 6è)

GRAELLA D'ACTIVITATS

*A Futbol PreBenjamí hi participaran infants tan sols de 2n i 3r
**A l'activitat de Saltimbanqui hi participaran, també, infants de P3.

LES ACTIVITATS!
FUTBOL PREBENJAMÍ (2n i 3r) i BENJAMÍ-ALEVÍ (4t - 6è)
En aquesta activitat volem prioritzar els valors que es desprenen de
qualsevol esport d’equip i minimitzar la vessant competitiva, ja que el
nostre interès es centra en l’aprenentatge de l’esport i
l’entreteniment de l’infant. Optem per una metodologia que aposta
per l’adquisició de les habilitats pròpies de l’esport, per mitjà d’un fil
conductor lúdic i cooperatiu que ens ajudi a trobar l’equilibri entre la
competitivitat implícita, la formació personal i esportiva i la diversió
de l’infant.

SOBRE RODES (1r, 2n i 3r)

Des de ben petits, tenim la necessitat d’aprendre noves formes de joc
que a la vegada impliquin diferents maneres de moure’ns i desplaçarnos. L’atracció pels objectes rodats és inherent al descobriment i
l’aprenentatge motriu de l’infant.
A sobre rodes optem per un aprenentatge a través sobretot del
patinatge, que potencia la motricitat, l’equilibri, la confiança o la
presa de decisions davant de situacions noves, sempre posant el
focus en la diversió de l’infant.

CURTMETRATGES (4t, 5è i 6è)
Organitzarem un concurs de curtmetratges amb els diferents grups
formats durant l’activitat. Durant el curs anirem coneixent tècniques 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. I per acabar, concurs de curtmetratges a final
de curs. Amb passis per a tothom i crispetes!

PETITS ACTORS (P4 i P5)
Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, i
viure experiències inimaginables.
Totes aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el
que intentem és potenciar aquesta característica infantil. Es tracta,
doncs, de conservar aquest joc, aquesta manera de treballar.

ARTS MARCIALS (4t, 5è i 6è)
Ens iniciarem en les arts marcials a través de dinàmiques i jocs on la
disciplina i la rutina seran els protagonistes. No ens centarem amb
una sola art marcial, sinó que farem un viatge per les diferents
cultures i tradicions d'arreu. Des del Judo, el Taekwondo fins al
Karate.

PLAY AND SING (P4 i P5)
Els primers anys de vida, el cervell de l’infant és com una esponja, per
això recomanen que els nens i nenes comencin quan abans millor a
familiaritzar-se amb altres idiomes. És precisament el que pretenem
amb aquesta activitat, oferir als infants un primer contacte amb la
llengua anglesa a través de la música i el joc.

HOQUEI (1r, 2n i 3r)
L’activitat d’hoquei o d’hoquei patins ens permet treballar i posar en
pràctica els valors de l’esport d’equip. Requereix d’un aprenentatge
tècnic una mica més precís i elaborat pel fet que s’han de coordinar
els moviments del cos amb els de la bola a través d’un implement al
que anomenem estic, la qual cosa desperta la curiositat dels infants
que veuen l’activitat com un repte nou i engrescador.

DANSES DEL MÓN (4t, 5è i 6è)
Amb el cos podem expressar molt, i més si l’acompanyem amb
músiques i danses. Les danses inclouen un conjunt de manifestacions
culturals en forma de dansa, performances i creacions coreogràfiques
nascudes arreu del món. Es poden plantejar com a extraescolars
diferenciades o bé com a una sola extraescolar que inclogui diferents
estils de dansa.

BÀSQUET (1r, 2n i 3r)
Utilitzem la cistella i la pilota com a vehicle per treballar els valors de
l’esport d’equip. Aprenem a jugar a bàsquet a través d’una
metodologia centrada en el joc, element imprescindible per
desenvolupar no només les habilitats esportives, sinó també les
humanes. És aquí on la socialització, el treball en equip, la
companyonia o la generositat entren en joc.

STRATEGY GAMES (4t, 5è i 6è)
Aprendrem a jugar a diferents jocs d’estratègia en llengua anglesa,
tant a nivell de joc de taula, com a nivell de pati convertint-se els
jugadors en fitxes de joc.
Jugarem a diversos jocs, sempre seguint els interessos i motivacions
dels nens i nenes. Jocs com l’aualé, Carcassone i molts d’altres amb
l'anglès com a protagonista!

CARACTERITZACIÓ (1r, 2n i 3r)
De vegades ens preguntem que hi ha darrera de les pel lícules i les
obres de teatre. Una de les coses que ens criden més l’atenció són
com es pot aconseguir fer un maquillatge tan real? Amb aquesta
activitat ho podrem descobrir tot jugant. Participaràs en activitats de
caracterització i maquillatges de pel lícula!

LA COMPANYIA (1r, 2n i 3r)
Amb els alumnes d’educació primària hem creat una companyia de
teatre, on al llarg del curs desenvoluparem una obra teatral i
passarem per tots els processos que això comporta. Però sobretot
gaudint de cada sessió on l’expressió i el coneixement d’un mateix en
seran els protagonistes.

PETIT XEF (1r, 2n i 3r)
Conèixer la cuina i els aliments es pot fer jugant. Amb aquesta nova
extraescolar de cuina freda volem acostar els infants a la alimentació
d’una manera adaptada a la seva realitat. Podran fer i experimentar
amb els aliments i fer delicioses receptes! El foment d’una alimentació
saludable també és un dels objectius d’aquesta activitat.

RODA D'ESPORTS (1r, 2n i 3r)
Concebem l’esport com una eina socio-educativa que no tan sols ens
permet conèixer el propi cos i incidir en el benestar i la salut a través
de la seva pràctica, sinó que sobretot ens serveix de mitjà per la
interacció amb els demés. Aquesta activitat també permet als infants
descobrir un ampli ventall de possibilitats que posteriorment pot ser
determinant a l’hora de guiar o encaminar la seva vida esportiva.

SALTIMBANQUI (P3, P4 i P5)
Aquesta activitat pretén ser una iniciació esportiva, perquè els nens i
nenes coneguin i practiquin diferents tècniques per iniciar-se dins el
món esportiu. D’aquesta manera treballarem diferents habilitats
motrius, els espais individuals i grupals i la coordinació tàctica amb
els altres companys i companyes. Tot d’una manera pràctica,
vivencial, divertida i única per conèixer de primera mà el món preesportiu.

ZUMBA KIDS (1r - 3r)
Si vols gaudir ballant i fent les millors coreografies aquesta és la teva
extraescolar. Acompanyats dels ritmes de la música llatina els infants
poden fer esport d’una manera divertida i dinàmica. treballarem la
coordinació i psicomotricitat, a la vegada que relacionem la música
amb el moviment.

LET'S GO (1r, 2n i 3r)
L’aprenentatge de qualsevol idioma en aquestes edats requereix d’un
mètode molt lúdic i engrescador que faciliti a l’infant trobar l’element
motivacional necessari per gaudir de l’activitat. Per trobar aquest
element, emmarquem l’activitat dins d’un eix d’animació relacionat
amb el món del còmic, on l’infant crea el seu propi projecte de còmic
en anglès a partir dels recursos i materials facilitats.

PREU DE LES EXTRAESCOLARS

L'activitat de Saltimbanqui hi participaran, també, infants de P3.
Els rebuts es passaran del dia 1 al dia 5 de cada mes.
Les baixes s'han de comunicar abans del dia 20 del darrer mes que participarà a
l'activitat.

PREU DEL SERVEI D'ACOLLIDA

INCRIPCIONS ONLINE
Per poder participar de les activitats d'aula2 a l'escola i fora (acollides,
extraescolars, colònies, etc.) us heu d'inscriure a partir del portal web
de la entitat: www.aula2.cat
Si és el primer cop que ho feu us heu de crear un nou usuari que ja us
servirà per a totes les futures inscripcions!

Adjunt al mateix correu electrònic on heu extret aquest document hi
trobareu una GUIA D'INSCRIPCIONS que us ajudarà en el cas que no us
en sortiu amb la intranet.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Per a qualsevol dubte o observació que tingueu no dubte en posar-vos
en contacte amb nosaltres mitjançant trucada o correu electrònic.

info@aula2.cat

93 280 60 06
Durant el curs, el coordinador d'extraescolars us atendrà per qualsevol
dubte del dia a dia que pogueu tenir.

