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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CURS 2017 – 2018

Benvolgudes famílies:
Comencem un nou curs i us volem recordar totes les activitats que us proposem a partir
del proper mes d’octubre. El full d’inscripció per a les activitats s’haurà de lliurar a
secretaria abans del 20 de setembre.
S’oferirà una reunió informativa amb el responsable de cada activitat el dia 27 de
setembre a les 17:15h
Les activitats proposades per aquest curs són:
ZUMBA I DANSA PER ALUMNES (Raquel Siles)
Tal com veníem fent, l’activitat es dividirà en dues sessions diferenciades: Zumba
(dilluns) i dansa (dimecres). La Zumba és una disciplina fitness d’origen colombià,
enfocada a mantenir el cos saludable i a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al
cos, mitjançant moviments de ball combinats amb les rutines aeròbiques. La dansa
inclou una àmplia gamma d’estils de ball, que agrada per la seva combinació de
moviments, per la coreografia i per l’expressió corporal. En finalitzar el curs es farà un
festival a l’Aula de Cultura i també es participarà a la festa major del barri.
ANGLÈS (Gloria Llevat i Teresa Pellicer)
El últims estudis han demostrar que és molt difícil integrar una llengua si no es parla.
Per això, durant aquestes classes potenciarem la comunicació oral. Aprendrem anglès
mitjançant els jocs, les cançons, les històries i integrarem el vocabulari i les
estructures gramaticals amb accions físiques que ajudin a fixar els continguts
treballats. L’objectiu és ensenyar anglès de forma que els nens i nenes aprenguin
jugant.
INICIACIÓ A LA GUITARRA (David Guinot)
S’enfocarà l’activitat a conèixer la tècnica de l’instrument. S’exercitarà l’afinació, la
digitació, la postura... Es treballaran les notes musicals (punteig) amb noves músiques i
cançons.
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BALL ADULTS (Carmen Cantero)
Per les mares, pares, àvies, avis... que vulguin aprendre a tocar les castanyoles i a ballar
flamenc (ball clàssic, sevillanes...) Al finalitzar el curs es farà un festival a l’Aula de
Cultura.
ZUMBA ADULTS (Edgar Fernández)
Aquesta classe està dissenyada en torn a una coreografia que es concentra en
l’equilibri, l’amplitud de moviment i la coordinació. Reuneix tots els elements del
condicionament físic: treball cardiovascular i muscular, flexibilitat i equilibri. Preparat
per suar i també per sortir ple d’energia.
TEATRE MUSICAL (Edgar Fernández)
Moltes vegades els nens i nenes dubten a l’hora d’escollir fer teatre, cantar o ballar.
Doncs aquest curs tenim com a novetat el teatre musical on es fusionen diferents
disciplines artístiques. Es treballaran les normes bàsiques sobre l’escenari, projecció
de la veu, introducció a la dansa, memorització de textos i la construcció de
personatges. L’objectiu d’aquesta activitat es que perdin la vergonya mitjançant el joc.
MATEMÀTIQUES MÈTODE SINGAPUR (Ticen Pedagògica)
Amb el mètode Singapur els nens i nenes aprendran matemàtiques mitjançant la
comprensió, el trasllat de les matemàtiques a la vida quotidiana i el treball cooperatiu.
Es faran servir materials exclusius (els Kubik) amb els quals aprenen al mateix temps
que es diverteixen, això fa que els nens i nenes estiguin motivats i desenvolupin el gust
pels exercicis matemàtics, la qual cosa els porta a l’èxit escolar.
Aquesta activitat es farà al centre Ticen (C/Unió, 30). Vindran a buscar als/les
nens/es a l’escola i a la sortida s’han de recollir al centre Ticen.

KARATE (Alejandro González)
El karate Kyokushinkai és un art marcial d’origen japonès que té com a principal
objectiu transmetre el respecte envers als altres. A més d’això, treballa la
psicomotricitat, la relaxació i valors com la humilitat.
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ROBÒTICA
Presenta la tecnologia als nens i nenes d’una forma lúdica, animant-los a ser futurs
científics, enginyers o programadors. És una activitat innovadora i molt divertida.

ACTIVITAT

DIA

HORA

PREU
(mensual)

Ball alumnes

Dilluns i dimecres

De 17 a 18h

41,15 €

Anglès

Dimarts i dijous

De 17 a 18:15h

47,65 €
*quota material 30 €
per tot el curs.

Zumba adults

Dimarts i dimecres

De 19:30 a 20:30h

41,15 €

Guitarra

Dilluns (avançat) o
dimarts (iniciació)

De 17 a 18h

23,90 €

Teatre musical

Dimarts

De 17 a 18h

20,57 €

Dilluns

De 18:30 a 20h

Dimarts

De 18 a 19:30h

Dilluns i dimecres (1r i 2n)

De 17:15 a 18:15h

Dilluns i dimecres (6è)

De 18:15 a 19:15h

Dimarts i dijous (3r i 4t)

De 17:15 a 18:15h

Dimarts i dijous (5è)

De 18:15 a 19:15h

Ball adults

Matemàtiques

30,85 €
65 €
*quota material 45 €
per tot el curs.
** matrícula 25 €

Divendres (P3, P4 i P5)

De 17:15 a 18:15h

45 €
*quota material 25 €
per tot el curs.
** matrícula 25 €

Karate
(De P5 a 6è)

Dijous

De 17 a 18h

20,57 €

Robòtica

A concretar

De 17 a 18h

A concretar

Cordialment
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