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QUI SOM
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

DLleure és una entitat educativa especialitzada en la gestió a la carta de serveis per a 
l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu 
principal oferir un servei de qualitat. 
 
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb 
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis. 
 
A DLleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal tret 
diferencial. Per això, disposem d'un equip de professionals preparats per realitzar qualsevol 
activitat. 
 
Els nostres clients són Ajuntaments, AMPA,s, AFA's, AFI's, Escoles infantils, de primària i instituts 

entre d'altres.

M. Van Doren

"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"



EL NOSTRE IDEARI
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

Potenciar el diàleg com a 
resolució de conflictes

Treballar hàbits i actituds 
relacionades amb el 

benestar, la seguretat i la 
higiene personal

Tenir cura del 
material i de 

l'espai per tal 
d'afavorir el bon 

desenvolupament 
de l'activitat

Introduir a l’infant en 
activitats educatives en 

l’àmbit del lleure que li creïn 
interessos i motivacions

Conèixer a nous companys i 
companyes i potenciar la 

relació entre aquests

Les activitats extraescolars són un complement indispensable a l'educació reglada. 
 
Per això, oferim una sèrie d'activitats que permeten als participants el creixement personal i la 
relació entre altres persones.  
 
L'organització de l'activitat es fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal de personalitzar al 
màxim les activitats sempre seguint tant l'ideari de l'escola com el nostre. Realitzem una anàlisi 
de les necessitats del centre i a partir d'aquí planifiquem i programem diferents activitats i 
accions. 
 
 Els nostres objectius generals són: 



ELS NOSTRES SERVEIS
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

 

Consulta'ns els nostres preus!

Servei de menjadors 
escolars, cuines in situ 
i servei de càtering a 

escoles

Activitats 
extraescolars

Gestió de casalets i 
casals d'estiu

 
Organització 

d'excursions i 
colònies escolars

Monitoratge per a 
reunions de famílies, 
excursions i colònies 

escolars

Servei d'acollida 
matinal i de tardes

 
Gestió d'uniformes escolars



ACT I V I T A T S  

EX TRAESCOLARS



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

1 PROGRAMACIONS DIÀRIES

Totes les activitats tenen una planificació de la sessió per tal de 

garantir el compliment dels objectius i les competències. 

2COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Mitjançant el blog, els/les coordinadors/es, circulars i informes de 

valoració.

3 JORNADES ESPECIALS

Porta un/a amic/ga, Jornades de participació familiar, portes 

obertes i festivals de final de curs. 

4GESTIÓ DE PERSONAL

Contractació, substitucions, nòmines...

5 GESTIÓ DE REBUTS

Cobrament i gestió d'impagaments



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D L L E U R E  G E S T I Ó  D ' E X T R A E S C O L A R S

 
BELLUGA'T

 
CIRC

 
CUINA INFANTIL

 
PSICOMOTRICITAT

 VIVENCIADA
 

MULTIESPORTS

 
MANUALITATS

 
TEATRE

 
PETITS ARQUITECTES

 
POTI-POTI

 
PATINATGE

 
PETITS CIENTÍFICS

 
INICIACIÓ A

LES ARTS MARCIALS

MINIMÚSICS

 

DANSA
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SKATE

 

 

CUINA

 

 

MULTIESPORTS

 

 

MANUALITATS

 

 

TÈCNIQUES DE DIBUIX

 

 

CÒMIC

 

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI

 

 

ESTUDI ASSISTIT

 

 

CIENTÍFICS

 

 

NOVES TECNOLOGIES

 

 

YOUTUBERS

 

 

MECANOGRAFIA

 

 

ROBÒTICA

  

TEATRE

 

 

FUTBOL

 

PATINATGE

 

 

GUITARRA

 

 

PERCUSSIÓ

 

 

ARTS MARCIALS

 

 

MINDFULNESS

 

 

IOGA

 

 

ESCACS

 

 

RÍTMICA

 



BELLUGA'T
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

El belluga’t pretén ser l’opció de dansa per als 
més petits. Es busca que els infants 
experimentin amb el seu cos i gaudeixin amb 
diferents músiques, treballant el ritme, la 
coordinació i percepció espacial a partir de jocs 
i diferents dinàmiques. 
 
La dansa ens permet millorar la creativitat del 

cos i fa que els infants coneguin millor el seu 

cos i les seves emocions, gaudint del 

moviment i del ritme.

COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques acompanyades 

amb música organitzem la sessió en tres parts. 

Els primers minuts escalfem el cos amb 

activitats i jocs força actius i posteriorment 

comencem a dinamitzar objectius més 

específics. Abans de marxar ens acomiadem 

amb exercicis de tornada a la calma i 

estiraments. 

 

Totes aquestes habilitats es duran a terme a 

través d'una coreografia que mostrarem a final 

de curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Conèixer 
diferents estils 

musicals

Potenciar 
l'expressió 

corporal

Treballar el
ritme i la

 percepció
 del so

Fomentar la 
capacitat 

d'improvisació

Treballar la 
relaxació

Millorar la 
coordinació 

motriu

Ser capaços de 
seguir una 
coreografia 

Identificar aspectes 
relacionats amb la 

lateralitat

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL



CIRC
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

El circ permet desenvolupar la capacitat 

d’expressió corporal, la coordinació, la 

concentració, la percepció, l’equilibri, la força, 

la velocitat de reacció, el ritme, etc., sempre 

des d’un plantejament lúdic. El circ com a 

forma d’espectacle està en constant evolució. 

És un lloc d’intercanvi d’idees , d’expressió de 

cultures diferents i de reflexió i actualització. És 

un art viu i obert al món.

COM HO FEM?
Iniciarem la sessió amb jocs que ens ajudin a 

despertar el cos, a expressar-nos amb el cos, a 

potenciar la vessant més extrovertida de l'infant. 

Treballarem per períodes de temps determinats 

les diferents disciplines com l' acrobàcia, la màgia, 

el clown, malabars, equilibris..., per tal de poder 

crear un espectacle pel final del trimestre/curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar 
la consciència 

corporal 

Potenciar la 
concentració

Desenvolupar 
la capacitat 

creativa
Transmetre la 

importància
 del treball en 

equip
Assimilar 

conceptes i 
tècnica de 
coordinació

Desenvolupar 
capacitats 
físiques, 
socials i 
humanes

Conèixer 
disciplines vàries 

(acrobàcia, 
màgia, clown, 

malabars, 
equilibris...)PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL



CUINA INFANTIL
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Alimentar-nos és una necessitat bàsica per 

l’ésser humà, però també és un plaer i cada 

vegada més un art. Per aquest motiu volem 

oferir als infants la possibilitat d’aprendre les 

nocions bàsiques de la cuina. 

 

L’objectiu és que els participants gaudeixin de 

l’alimentació alhora que els ensenyem hàbits 

saludables i els motivem a tastar i 

experimentar amb aliments nous.  

COM HO FEM?
A través de diferents propostes culinàries com 

primers plats, segons, postres i aperitius 

experimentarem textures, olors i gustos.

 

Treballarem tècniques diverses tenint en compte 

la seguretat i la higiene. A cada sessió sortiran 

amb una petita mostra del que han cuinat.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

 
 - Distingir els utensilis utilitzats.
 
- Assolir els hàbits de neteja.

Potenciar la 
psicomotricitat 
mentre fem ús 
dels estris de 

cuina

Crear la curiositat 
per les receptes de 
cuina i realitzar-les 

seguint les 
instruccions

Reconèixer els 
ingredients i els 
passos seguits 

a l’hora de 
realitzar una 

recepta

Distingir els 
utensilis 
utilitzats

Millorar la 
coordinació 

motriu
Ser capaços 

d'elaborar una 
recepta

Identificar els 
ingredients i 

textures

PREU - 20 euros/mes + 15 euros/trimestrals de material. 
No inclou carmanyola. ACTIVITAT PROMOCIONAL.



PSICOMOTRICITAT VIVENCIADA
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

La psicomotricitat vivenciada potencia a partir 

del moviment l’educació i la reeducació 

psicomotriu, centrant-se en el 

desenvolupament físic, psicològic, social i en 

les necessitats de l’infant. Busca el 

desenvolupament del nen/a des d’una 

perspectiva integradora on l’activitat motriu 

s’entén aconseguint l’equilibri entre la ment, el 

cos i la forma de relacionar-se amb els altres i 

amb un mateix.

COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i 

activar el cos a partir del joc. La part central de 

l’activitat es destina a treballar competències o 

objectius específics a partir de circuits o activitats 

més lliures amb diferents materials que poden 

anar acompanyades de música per estimular 

l’infant i abans de marxar realitzem la tornada a la 

calma amb estiraments i activitats de relaxació.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Facilitar a l’infant 
l’exploració i el plaer de 
les seves possibilitats 

motrius i de relació amb 
els altres, els objectes i 

l’entorn
Afavorir l' expressivitat 
psicomotriu, obrint al 

nen/a a la comunicació, 
la creativitat i la 

formació del 
pensament operatiu

Estimular la 
capacitat sensitiva: 
la mirada, l’escolta, 

per afavorir la 
consciència corporal

Afavorir el pas al 
pensament 

operatori, estimulant 
la capacitat 

representativa i 
simbòlica

Facilitar la 
creativitat  i obrir 

els infants a 
l’expressió i la 
comunicació

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL



MULTIESPORTS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Mitjançant el joc l’infant anirà aprenent els 

valors que transmet l’esport (esforç, 

cooperació, treball en equip, etc.) i també anirà 

descobrint les seves habilitats i els seus gustos 

en aquest àmbit.  Amb la incorporació de 

diferents elements (pilotes, cordes, xarxa, cons, 

anelles, etc.) els alumnes podran experimentar 

i practicar la iniciació a diferents esports.

COM HO FEM?
Començarem la sessió dinamitzant escalfaments 

lúdics i a partir de la diversitat de materials i l'ús 

de la pilota tova treballarem habilitats esportives 

com el xut, els llançaments, el bot, la passada a 

través de jocs cooperatius i d'altres activitats més 

tècniques. 

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar 
les habilitats 
coordinatives

Assolir un 
domini corporal i 
postural adient.

Potenciar el 
coneixement i 

control del propi 
cos en 

situacions 
diverses (repòs, 

moviment...).

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL

Aprendre les 
habilitats 
motrius 

específiques 
pròpies de 

l’esport.

Tenir els 
primers 

contactes 
amb diferents 

esports

Respectar la 
diversitat motriu



MANUALITATS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Aquesta activitat té per objectiu introduir als 

infants en el món de l'art i de la imaginació.

Mitjançant diferents materials i tècniques 

convidem als infants a crear, a provar i 

experimentar. 

 

Amb sessions dirigides, amb materials ja 

coneguts i d'altres nous i potenciant la creació 

a partir de material reutilitzable o reciclat i 

sempre buscant que l'alumne gaudeixi de 

l'activitat.  Oferint un espai per estimular la seva 

creativitat i expressió d'emocions.

COM HO FEM?

Oferirem als infants diversos materials manipulatius i 

durem a terme l'activitat proposada, explicant els 

passos a seguir abans de començar a treballar.

Les activitats estan pensades perquè durin com a 

molt dues sessions i puguin observar resultats a curt 

termini i endur-se la feina feta a casa. 

Donarem  importància a la recollida i neteja de tots els 

estris utilitzats. 

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar la 
psicomotricitat 

fina
Incentivar la 

capacitat 
creativa i la 
imaginació 

Conèixer les 
diferents 
emocions 

representades 
en diferents 

suports visuals.

Potenciar el 
treball en equip 
per tal de deixar 
l'aula i el material 
net i endreçat per 

poder seguir 
treballant

Estimular la 
capacitat màxima 

pel que fa a 
destreses, 
actituds i 

competències 
manipulatives.

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL



TEATRE
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

El teatre afavoreix l’infant en diferents àmbits.  

A través de jocs i activitats en grup o 

individuals, són ideals per ajudar als infants a 

desenvolupar l'expressió verbal, emocional i 

corporal, fomenta la socialització i afavoreix la 

comunicació.

 

El joc teatral permet treballar aspectes claus 

en el desenvolupament dels nens i nenes que 

utilitzaran en el seu dia a dia. 

COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i 

activar el cos a partir del joc. La part central de 

l’activitat es destina a treballar competències o 

objectius específics a partir de l’expressió corporal i la 

teatralització. En funció de la seva evolució el/la 

monitor/a escollirà una obra teatral per posar en 

pràctica tot el que han treballat al llarg del curs i 

mostrar-ho a les famílies. 

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
ASSOLIR?

Utilitzar del cos 
com eina per a 
comunicar-se i 
interrelacionar-

se

Desenvolupar la 
capacitat creativa de 

l’alumne

Vèncer la timidesa 
potenciant aspectes 

personals 
(improvisació, 

rapidesa en presa de 
decisions, assimilació 
de sorpresa i reacció 

espontània)

Millorar el 
llenguatge i 
l’expressió 
del nen/a

Desenvolupament 
de la psicomotricitat 

i del moviment 
espacial

Reconeixement de 
les emocions i 
adquisició de 
control sobre 

aquestes.

Aproximar a la 
improvisació

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL



PETITS INVENTORS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Elaborarem construccions a partir de diferents 

materials. El que començarà com una activitat 

manipulativa a base d'anar practicant i 

encaixant diverses peces l'infant anirà adquirint 

unes habilitats més tècniques. 

COM HO FEM?
incentivarem a l'alumne a partir de diferents materials 

i petits reptes. El monitor o monitora l'acompanyarà 

en el procés creatiu i l'ajudarà a desenvolupar el seu 

potencial a base de creacions més o menys dirigides. 

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar la 
visió espacial i 

estimular el 
reconeixement 

de l'entorn

Desenvolupar la 
capacitat creativa de 

l’alumne

Incrementar el 
rendiment 

intel·lectual, la 
memòria mental 

Potenciar les 
habilitats motrius

Incentivar la 
capacitat 

imaginativa

Aproximar a la 
improvisació

PREU - a consultar



PETITS CIENTÍFICS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Volem potenciar la reflexió a partir de 
qüestionar, preguntar, experimentar, 
comprovar amb experiments diversos i un cop 
obtenim un resultat investigar-ne el procés que 
l’ha generat.

COM HO FEM?
A partir de diversos experiments on ens questionarem 

la reacció de diversos elements, coneixerem 

productes, materials, ingredients i utensilis i 

n'experimentarem el seu resultat entre tots, donant 

importància a la presentació i recollida de tots els 

estris.  

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

PREU - 20 euros/mes + 15 euros/trimestrals per material. 
ACTIVITAT PROMOCIONAL. Ràtios reduides. 

Adquirir 
procediments que 
facilitin l'obtenció 

d'informació, el seu 
processament i la 
seva interiorització.

Habituar-se a treballar 
experimentalment, de 

manera que s'afavoreixi 
l'activitat dels infants com a 
investigadors (observant, 

descrivint, anticipant, 
comprovant, etc.).

Potenciar la 
creativitat i la 
observació

Utilitzar la imaginació per 
tal de descobrir i indagar 

els fenòmens físics i 
naturals que es 

desenvolupen al seu 
voltant.

Interessar-se en 
conèixer i 

intercanviar 
vivències i 

opinions amb 
els companys.

Aprendre a fer 
preguntes i 

plantejar 
experiments 
per a poder 

respondre-les



POTI-POTI
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Aquesta és una activitat pensada per descobrir 
i experimentar una gran varietat de disciplines. 
D'aquesta manera oferim l'oportunitat a l'infant 
de descobrir tot allò que li agrada i on es pot 
sentir més còmode.

COM HO FEM?
Intercalem diverses activtats que atrauen als més 

petits. Contes, manualitats, jocs, racons, cuina i petits 

experiments per tal d'estimular les intel·ligències 

múltiples de l'infant.

 

Cada setmana treballarem una competència diferent, 

totes elles programades prèviament però preparades 

per interactuar entre ells, potenciar la creativitat, el 

pensament lliure i conèixer una pinzellada de 

diferents matèries. 

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Representar i evocar 
aspectes de la realitat 
viscuda, coneguda o

imaginada i expressar-los 
mitjançant les possibilitats 

simbòliques que els
ofereix el joc i altres 

formes de representació.

Desenvolupar habilitats de 
comunicació, expressió, 

comprensió i
representació per mitjà dels 

llenguatges corporal, 
verbal, gràfic, musical,
audiovisual i plàstic.

Tastar diverses 
habilitats per tal de 

potenciar la 
creativitat i el 

pensament lliure.

Aprendre i 
gaudir de l’ 

aprenentatge, 
pensar i crear, 
qüestionar-se 

coses.

Gaudir de les 
diferents 
activitats 

incentivant 
diverses 
habilitats



MINI MÚSICS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

Intercalem activitats visuals, musicals i jocs per 

tal de treballar diversos aspectes musicals i 

aprofundir en el coneixement d'instruments i 

capacitats musicals.

COM HO FEM?
A partir d'audicions, jocs d'interpretació,, activitats de 

lecto-escriptura, , activitats de dansa i moviment 

anirem endinsant-nos en el món de la música.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Escoltar, 
memoritzar, 
representar i 

cantar cançons

Experimentar les 
possibilitats sonores 

del propi cos 
utilitzant-ne diferents 

parts: la veu, les 
mans i els peus.

Identificar i 
discriminar el 
so del silenci

Identificar i 
discriminar el greu i 

l'agut

Reconèixer la 
direccionalitat del 

so (glissando).
Conèixer i 

reconèixer els 
instruments piano, 
guitarra i percussió 

visual i 
auditivament

Reconèixer 
les diferents 

famílies 
d'instruments

 
 

Discriminar 
entre sons 

forts i fluixos 
i reproduïr-

los

 
 

Conèixer un 
musicograma.



INICIACIÓ A LES ARTS MARCIALS
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

COM HO FEM?

Les Arts Marcials afavoreixen en el 

desenvolupament de totes les capacitats del propi 

cos: força, elasticitat, resistència, integració i 

adaptació així com el desenvolupament funcional 

de tot l’organisme.

Això farà que veiem les arts marcials no només com 

una eina de defensa o d'atac sinó com un recurs per 

a la formació integral de la persona.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Servir com una eina 
complementària al 
desenvolupament 
integral de l'infant

Autocontrol i 
gestió de les 

emocions
Controlar la 

força al 
realitzar les 
activitats o 
exercicis

Identificar 
tècniques i 

moviments en 
funció del context 
en que es creen

Adquirir  eines i 
recursos per 

obtenir 
beneficis 
d’aquesta 
pràctica

Potenciar valors 
com la perseverança 

i la humilitat

Incrementar la 
coordinació 

dinàmica general 
i de l’equilibri

Assumir 
responsabilitats 
en les activitats

Treballarem activitats disciplinàries per tal de 

començar a introduir els alumnes a l'actitud i 

la tècnica de les arts marcials. 



INICIACIÓ AL PATINATGE
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

El patinatge és un esport que treballa diversos 

objectius de forma transversal.

 

Treballem la iniciació sobre rodes, ja sigui amb 

patins de línia o de 4 rodes per tal de començar 

a potenciar l'equilibri i la coordinació sobre els 

patins.

COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i 

activar el cos a partir del joc sobre els patins. La part 

central de l’activitat es destina a treballar la vessant 

més tècnica amb objectius específics a partir d'una 

coreografia, circuits o mostra de figures i pràctica 

constant. Donem especial importància a l'ús de 

proteccions.

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Conèixer la 
correcta 

col·locació dels 
patins i les 
proteccions

Aprendre a tenir 
estabilitat a sobre 

d’uns patins

Transmetre la 
importància del 
treball en equip i 
la cohesió grupal

Aprendre a 
frenar de 
manera 

autònoma

     
Desenvolupar 

la capacitat 
creativa de 

l’alumne

Treballar la 
coordinació, 
lateralitat i 
percepció 
espacial



COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques acompanyades amb 

música organitzem la sessió en tres parts. Els primers 

minuts escalfem el cos amb activitats i jocs força actius 

i posteriorment comencem a dinamitzar la part més 

tècnica on tenen lloc els objectius específics, treballem 

coreografies i diversos estils musicals.  Abans de 

marxar ens acomiadem amb exercicis de tornada a la 

calma i estiraments.

Quan dansem el cos es posa en marxa, la qual cosa afavoreix el coneixement de l’espai i del 

propi cos, ja que tensa i inhibeix grups musculars afectats.A la dansa se li poden atribuir els 

beneficis de qualsevol disciplina esportiva, tant a nivell físic com mental. Dota de més agilitat, 

millor coordinació i equilibri, ajuda a concebre el propi cos, evita el sedentarisme i afavoreix una 

millor salut cardiovascular, etc., però també millora la memòria, la creativitat i la sensibilitat.

DANSA
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar la 
consciència 
corporal de 

l’infant
Desenvolupar la 

capacitat creativa de 
l’alumne

Potenciar la 
concentració 
dels infants

Desenvolupament 
de la psicomotricitat 

i del moviment 
espacial

Treballar la 
coordinació i la 

percepció 
espacial

Transmetre la 
importància del 
treball en equip

Comprendre i 
assimilar una sèrie 

de conceptes i 
exercicis tècnics 

relacionats amb la 
dansa

Aproximar a la 
improvisació

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?

Oferirem als infants diversos materials. A l'inici de la 

sessió presentarem els elements que farem servir i 

durem a terme l'activitat proposada. Programarem 

les activitats en funció dels interessos i motivacions 

del grup. Amb sessions dirigides i d'altres més 

lliures, amb materials ja coneguts i d'altres nous i 

potenciant la creació a partir de material reutilitzable 

o reciclat. Donarem importància a la recollida i 

neteja de tots els estris utilitzats.

Aquesta activitat té per objectiu introduir als infants en el món de l'art i de la imaginació.

Mitjançant diferents materials i tècniques convidem als infants a crear, a provar i experimentar 

lliurement.

 

L'art ajuda a trencar estereotips i prejudicis i ajuden a l'infant a desenvolupar-se mitjançant els 

seus sentits.

MANUALITATS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desvetllar 
la sensibilitat 

artística en les 
seves diverses 
manifestacions

Incentivar la 
capacitat creativa 

i la imaginació 

Expresar-se 
amb actitud 

creativa mitjançant 
l'ús de tècniques i 
procediments del 
llenguatge gràfic, 

visual i plàstic.

Valorar la 
importància del 

llenguatge plàstic 
com a mitjà 
d'expressió i 
comunicació.

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Assolir el domini 
de diferents 

recursos plàstics



COM HO FEM?

El taller de cuina s’adaptarà al nivell dels alumnes i a 

la infraestructura disponible i sempre tenint en 

compte la seguretat, la higiene i la manipulació dels 

aliments. Els alumnes podran manipular els aliments 

i crear noves propostes a partir de les pautes i 

ingredients que s’aniran introduint al llarg del curs.

L’objectiu és que els participants gaudeixin de l’alimentació alhora que els ensenyem hàbits 

saludables, tècniques culinàries bàsiques, crear el seu propi receptari i els motivem a tastar 

aliments nous. 

CUINA PRIMÀRIA
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Aprendre 
diferents 
tècniques 
culinàries

Adquisició d'hàbits 
higiènics específics 

de la cuina
( rentar-se les mans, 
cabell recollit, portar 

davantal, recollir i 
netejar el material...)

Adquirir hàbits 
d’alimentació 
saludable i 

estratègies per 
cuinar receptes 

senzilles.

Elaborar 
un 

receptari

Augmentar el grau 
d’atenció davant d’una 

tasca relativament 
llarga.

Descobrir, 
prendre interès i 
curiositat per la 

cultura 
gastronòmica

Comprovar 
que les 

mesures de 
pes i volum 
tenen una 

utilitat

PREU - 20 euros/mes + 20 euros/trimestre per material. No inclou carmanyola. 
ACTIVITAT PROMOCIONAL. Cal microones i espai adequat per realitzar l'activitat.



COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques organitzem la sessió 

en tres parts. Els primers minuts presentem i 

preparem el material i l'activitat a realitzar, proposem 

hipòtesis. Posteriorment, duem a terme l'activitat i 

anem analitzant el procés de realització. Al acabar, 

netegem els estris i fem una valoració gruoal de la 

sessió. 

A partir d’aquesta activitat extraescolar volem desenvolupar la capacitat del nen/a per entendre 

la naturalesa i el seu entorn. És important que entenguin que el que necessitem per ser 

científics/-ques resulta intrínsec i és un potencial que tots i totes tenim per experimentar. Volem 

fomentar la visió global, promovent el desenvolupament d’activitats creatives i potenciant la 

reflexió a partir de qüestionar, preguntar, experimentar, comprovar amb experiments diversos i 

un cop obtenim un resultat investigar-ne el procés que l’ha generat.

Això ens permetrà que els alumnes desenvolupin un pensament reflexiu, crític i analític capaç 

de seguir un mètode determinat per realitzar investigacions a partir d’una informació 

determinada, formular hipòtesis i verificar-ne els resultats mitjançant la pròpia experiència.

CIENTÍFICS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Conèixer i 
practicar el 

mètode científic

Imaginar noves 
possibilitats a l’hora 

de resoldre un 
problema

Donar resposta a 
problemes 

d’investigació 
aplicant processos 

científics

Potenciar la 
creativitat i la 
observació

Desenvolupar 
conceptes bàsics 

així com el 
pensament lògic

Argumentar la 
honestedat a 

favor o en contra 
de les teories 

experimentades

Aprendre a fer 
preguntes i 

plantejar 
experiments 
per a poder 

respondre-les

PREU - 20 euros/mes + 20 euros/trimestre de material. ACTIVITAT PROMOCIONAL.



COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques organitzem la sessió en 

tres parts. Els primers minuts presentem l'activitat i la 

tècnica  treballar, durant la part central de la sessió 

desenvoluparan l'activitat i els últims minuts valoraran la 

feina feta i recolliran els estris per tal de mantenir-los en 

bon estat per seguir treballant. 

 

Treballarem per projectes, donant continuitat a una 

mateixa tècnica durrant diferents sessions fins a 

consolidar-la i adquirir-ne cert domini.

El dibuix és un tipus d’art que permet en molts casos expressar el que sent l’artista que el 

realitza. Per dur a terme els diferents tipus de dibuix que existeixen hi ha diverses tècniques que 

treballarem en aquesta extraescolar. 

Coneixerem diverses tècniques relacionades amb el dibuix com el  carbó, llapis, pastel, tinta 

xina, gouache. Coneixerem els principals materials i gaudirem de la creativitat dels alumnes.

TÈCNIQUES DE DIBUIX
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar 
el dibuix 
figuratiu

Manipular les 
diferents tècniques i 

possibilitats del 
dibuix

Estimular la 
imaginació i 
la creativitat

Saber expressar-
se lliurement 
mitjançant 
diferents 
tècniques

Adquirir hàbits 
d’observació 

visual, retenció i 
imaginació

Ser capaços de 
traduir 

plàsticament les 
emocions

Experimentar 
les possibilitats 
plàstiques que 
ofereixen els 

diversos 
materials

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Iniciar-se en el 
coneixement dels 

sistemes de 
representació i la 
seva aplicació en 

expressió de cossos 
mitjançant diverses 

perspectives. 



COM HO FEM?

Treballarem recursos per escalfar el cos a partir de 

jocs d'habilitat i la part central de la sessió consistirà 

en incentivar la tècnica sobre l'skate per tal d'anar 

agafant confiança i consolidar les diferents habilitats 

treballades. 

L’skateboarding és un esport que actualment té molta presència entre infants i joves. 

 

A partir d’aquesta activitat descobrirem les diferents possibilitats motrius, lúdiques i d’adquisició 

de coneixements i valors fomentant la seva participació davant del plantejament de diferents 

exercicis on aprenguin a accelerar, reduir la velocitat, girar, frenar i orientar-se amb l’skate.

SKATE
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desplaçar-se 
amb l’skate 
sense caure 

amb 
l’embranzida 
d’una cama

Aprendre a 
dominar el 

gir, a frenar i 
accelerarSer capaços 

d’orientar-se amb 
l’skate en 
diferents 

recorreguts

Desenvolupar 
capacitats 

coordinatives en 
els 

desplaçaments

Col·laborar amb 
el grup

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
A partir de diverses activitats treballarem diferents 

eines i aplicacions informàtiques. Des de la realització 

d'un còmic, l'elaboració de publicitat i la creació d'una 

presentació mitjançant nous programes, entre d'altres.

Farem ús de les noves tecnologies en les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge amb 

l’objectiu de millorar la competència digital de l’alumnat i treballar continguts de manera 

autònoma, respectant el ritme de cada alumne, així com treballar de manera integrada amb 

nous programes de presentacions de diapositives, edició de vídeo i fotografia, creació de blogs 

o pàgines web i aplicacions de mòbil entre d’altres.

NOVES TECNOLOGIES
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Adquirir habilitats 
per fomentar 

l’autoaprenentatge

Conèixer nous 
recursos per a 

millorar les seves 
presentacions

Ser capaç de 
buscar, 

seleccionar, 
elaborar i 
difondre 

informació

Prendre 
consciència de 
les implicacions 
socials i culturals 

de les noves 
tecnologies

Afavorir el 
desenvolupame

nt de nous 
canals 

d’informació i 
comunicació

Facilitar eines i 
recursos per a 

desenvolupar la 
investigació i la 

innovació 
educativa

Aprendre a fer 
preguntes i 

plantejar 
experiments 
per a poder 

respondre-les

Generar nous 
ambients 

d’aprenentatge

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
A partir de diversos programes d'edició de vídeo i 

fotografia realitzarem tot el procés de realització d'un 

vídeo. Treballant a partir d'uns ítems marcats anirem 

seqüenciant la feina fins a tenir certa autonomia per 

elaborar un muntatge de forma autònoma. 

Crearem un canal a Youtube privat i es durà a terme tot el procés de creació de vídeos. Des de 

la tria de la temàtica, la cerca d’informació en relació al tema escollit, l’elaboració d’un diàleg o 

monòleg, la gravació i edició del vídeo i finalment el penjar-lo a les xarxes des d’un perfil ocult 

que només podran accedir aquelles persones que tinguin la contrasenya.

YOUTUBERS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Adquirir habilitats 
per fomentar 

l’autoaprenentatge

Afavorir el 
desenvolupament de 

nous canals 
d’informació i 
comunicació

Ser capaç de 
buscar, 

seleccionar, 
elaborar i 
difondre 

informació

Prendre 
consciència de 
les implicacions 
socials i culturals 

de les noves 
tecnologies

Iniciar l’edició 
de vídeo i so

Facilitar eines i 
recursos per a 

desenvolupar la 
investigació i la 

innovació 
educativa

Intercanviar 
opinions, 

informacions i 
temàtiques 
amb el grup

Elaborar un 
discurs clar i 

ordenat

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques organitzem la sessió 

en diferents parts. Els primers minuts presentem el 

material a treballar, esquemes, resums, informació a 

destacar i posteriorment oferim exercicis per treballar 

la tècnica i agafar pràctica. 

La proposta respon a la necessitat d’ensenyar tècniques d’estudi i hàbits d’estudi als alumnes, 

perquè poc a poc, puguin ser més autònoms fent els deures i estudiant. Aprendre a aprendre.

TÈCNIQUES D'ESTUDI
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Analitzar les 
condicions que 
afavoreixen i 

dificulten l’estudi 
propi.

Utilitzar i 
identificar 

tècniques de 
tractament de la 

informació

Valorar la 
importància 

dels hàbits de 
treball i 

exercicis de 
memorització

Planificar el 
temps de trebal i 

estudi

Planificar la 
preparació dels 

exàmens

Utilitzar i aplicar 
de forma 

específica les 
tècniques d’estudi 

en diferents 
contextos

Intercanviar 
opinions, 

informacions i 
temàtiques 
amb el grup

Escriure de 
forma clara i 

llegible

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Eduquem i formem a través de la realització de 

projectes, sempre amb base tecnològica. Mitjançant 

el desenvolupament de les nostres activitats 

ensenyem als nostres alumnes com la tecnologia pot 

i s'hauria d'utilitzar per millorar el seu propi 

aprenentatge.

Aquesta extraescolar respon al creixent interès per divulgar conceptes científics, sobre tot, 

mitjançant l’experimentació. La tecnologia forma part de la nostra vida i per això és tant 

important endinsar als infants en aquest món d’una manera lúdica i manipulativa. 

La finalitat del taller és facilitar als estudiants l’aprentatge de conceptes bàsics matemàtics i 

descobrir la programació, sempre desde una vesant divertida, mecànica i electrònica.

ROBÒTICA
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Potenciar la 
comunicació

Fomentar el 
pensament global 

i crític

Educar en el 
treball en equip i 
la col·laboració

Afavorir la 
creativitat

Intercanviar 
opinions, 

informacions i 
temàtiques 
amb el grup

Prendre 
consciència de 
les implicacions 

socials i 
culturals de les 

noves 
tecnologies

PREU - 35 euros/mes. 



COM HO FEM?

Organitzant entrenaments amb. un escalfament previ, 

una part més tècnica i una tornada a la calma amb 

estiraments. Procurant vetllar pels valors de l'esport 

com el companyerisme, el treball en equip i el 

compromís de pertinença al grup.

L’esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant físicament com mentalment. 

L’activitat física hauria de formar part del dia a dia de l’infant, ja que els beneficis d’aquest són 

múltiples. Els ajuda en el desenvolupament psicomotor i a relacionar-se, els ensenya a seguir 

unes normes, a treballar en equip, a reconèixer la importància de l’esforç personal i a posar 

metes.

 

Treballem futbol, bàsquet, handbol, voley, badminton, tennis i rugby entre d'altres.

ESPORTS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupar una 
imatge corporal 

ajustada i positiva

Fomentar en 
l'infant la 

necessitat de 
col·laborar per 

sobre del 
individualisme

Desenvolupar 
l’equilibri i el 

control postural
Millorar les 
possibilitats 

motrius

Treballar el 
sentiment de 
compromís i 
pertinença al 

grup

Reconèixer, 
acceptar i 

respectar que 
existeix algú 
que sap més 
que ells/es.

Augmentar la 
coordinació

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i 

activar el cos a partir del joc. La part central de 

l’activitat es destina a treballar competències o 

objectius específics a partir de l’expressió corporal i la 

teatralització. El grup treballarà per dur a terme una 

representació teatral a final de curs, mostrant tota la 

feina feta al llarg del curs.

 El teatre ens permet potenciar l’expressió oral, corporal, visual, creativa, la desinhibició i la 

pròpia personalitat i sensibilitat

TEATRE
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Desenvolupament 
de la 

psicomotricitat i 
del moviment 

espacial Desenvolupar la 
consciència 

corporal de l’infant

Transmetre la 
importància del 
treball en equip

Millorar 
la vocalització, 
la pronunciació i 

la entonació

Gust per 
l’assistència i 
joc dramàtic     

Desenvolupar 
la capacitat 
creativa de 

l’alumne

Comprendre i 
assimilar una 

sèrie de 
conceptes i 

exercicis 
tècnics 

relacionats amb 
el teatre

Aproximar a la 
improvisació

Descobriments i 
experimentació de 
gestos i moviments 

com a recursos 
corporals per a 
l’expressió i la 
comunicació

Representació 
espontània de 
personatges, 

fets i situacions 
de joc simbòlic

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i 

activar el cos a partir del joc. La part central de 

l’activitat es destina a treballar la vessant més tècnica 

amb objectius específics a partir d'una coreografia 

sobre rodes, circuits o mostra de figures i pràctica 

constant. I per finalitzar la sessió durem a terme 

exercicis de relaxació.

El patinatge és una activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l'equilibri i l'harmonia corporal a 

través de moviments i exercicis. Ajuda als infants a familiaritzar-se amb el desplaçament sobre 

rodes.

PATINATGE
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Conèixer la 
correcta 

col·locació dels 
patins i les 
proteccions

Aprendre a tenir 
estabilitat a sobre 

d’uns patins

Transmetre la 
importància del 
treball en equipAprendre a 

frenar de 
manera 

autònoma

     
Desenvolupar 

la capacitat 
creativa de 

l’alumne

Treballar 
diverses figures  
fins a tenir-ne 

cert domini

Aproximar a la 
improvisació

Representació 
de la 

coreografia 
treballada

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Iniciarem les sessions amb circuits de psicomotricitat 

individual per treballar el control del cos, 

posteriorment dianmitzarem circuits de conducció de 

materials i un cop assolides aquestes competències 

iniciarem els esports d'equip  i el treball en equip.

·  

Aquesta activitat té per objectiu introduir als infants en el món dels esports, ja siguin individuals 

o per equips. A través de la pràctica d’aquests els infants podran fer un tastet d’aquells esports 

més coneguts i alhora aquells que no són tan habituals. A més aprendran aquells valors que 

l’esport permet treballar com l’esforç, cooperació i treball en equip.

 

Treballem esports com el futbol, el bàsquet, l'handbol, el rugby, el beisbol o el voley entre 

d'altres. 

MULTIESPORTS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Iniciar l’hàbit de 
l’activitat física 

com a eina 
important a la vida 

diària

Exercitar i 
millorar els 
fonaments 
teòrics de 

diferents esports

Gaudir de la 
pràctica 

esportiva, 
respectant les 
normes del joc

Cooperar amb 
els companys 
per afavorir el 
joc en equip

     Treballar i 
assimilar valors 

(companyerisme, 
col·laboració, 

esforç, higiene...)

Treballar 
diferents 
aspectes 
tècnics 

d’esports 
individuals i per 

equips

Conèixer i aplicar 
elements tàctics 

de diferents 
esports

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Treballem tres vessants importants per a poder 

realitzar un còmic; el dibuix, la tècnica i la narrativa i 

això ho aconseguim a partir de diferents activitats 

pensades per a assolir un nivell determinat.

·  

Els infants comencen el procés de lectura a través d’imatges, de la mateixa manera que 

comencen expressant-se a través d’aquestes abans que amb l’escriptura. Abans de començar a 

llegir textos, aprenen a llegir imatges. El còmic a més, té l’atractiu que solen ser històries curtes, 

arguments més simples, imatges vives i textos reduïts. D’aquesta manera és més fàcil seguir 

l’argument.. El còmic es que presenta símbols abstractes que fan molt visual el llenguatge; la 

bombeta per representar una idea, diversos tipus de globus per presentar diferents estils de 

conversa o pensaments, onomatopeies, etc.

CÒMIC
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Millorar la tècnica 
del dibuix Potenciar la 

creativitat
Incentivar la 
paciència i 

perseverança

Fomentar la 
comprensió 

lectora. Desenvolupar el 
pensament 

crític

Conèixer 
tècniques 
narratives 

aplicades al còmic

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
A partir de diferents activitats els alumnes reproduiran 

els exercicis i aniran corregint i assolint les diverses 

competències realcionades amb la música i la 

guitarra. 

 

Aprendrem els acords més assequibles (Do, Re, Mi, 

Sol i La), i coneixerem els ritmes més bàsics de 

raspeig de les cordes. Saber interpretar tabulatures. 

També començar a aprendre com afinar la guitarra 

per si sols.

L'objectiu principal és dotar als alumnes de capacitat per a poder buscar, llegir (en tabulatura) i 

interpretar cançons que els hi puguin agradar de manera autònoma i independent.

 

A partir de l'activitat extraescolar de guitarra volem que alumnes agafin el gust a l'instrument i 

siguin capaços d'assolir un nivell intermig al acabar el curs. 

GUITARRA
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Ser capaços de 
seguir acords 
d'una cançó

Interpretar 
tabulatures

Dominar els 
acords bàsics 
amb fluïdesa

Assolir acords 
amb celleta

Dominar la 
lectura de 

tabulatures tant 
per a notes 

aïllades com 
per a acords

Aprendre a afinar 
la guitarra

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament 

musical a partir del joc. La part central de l’activitat es 

destina a treballar competències o objectius 

específics a partir de diferents instruments, músiques i 

el propi cos treballarem el ritme, la coordinació i el so.

 

Desenvoluparem jocs i exercicis perquè els alumnes 

desenvolupin l’oïda, el ritme, la coordinació i 

complementin la seva formació musical.

Acompanyem a l'infant a conèixer i millorar el seu llenguatge musical de forma lúdica i divertida 

on la intel·ligència corporal-cinestèsica jugarà un paper vital a l'hora de dur a terme la 

coordinació entre diferents ritmes i melodies. Convidem a l’infant a jugar amb el ritme, el so i a 

desenvolupar la seva capacitat creativa.

PERCUSSIÓ
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Afavorir el 
desenvolupament 

emocional de 
l’infant

Fomentar 
l’interès social 
per la música

Distingir 
diversos estils 

musicals

Educar l’oïda i la 
seva sensibilitat, 
tant afectiva com 

estètica
Millorar el 

procés 
d’ensenyança 
aprenentatge 
rítmic-musicals

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 

Potenciar el 
sentit del ritme 

i conèixer 
estructures 

musicals



COM HO FEM?

A partir d’un treball de coordinació motriu, equilibri i 

flexibilitat ajudarem als nens i nenes a exercir la ment i 

estimular la percepció i la organització d’informacions.

Les Arts Marcials afavoreixen en el desenvolupament de totes les capacitats del propi cos: 

força, elasticitat, resistència, integració i adaptació així com el desenvolupament funcional de tot 

l’organisme. Entenem l'activitat com un recurs per a la formació integral de la persona.

 

Treballarem disciplines com el karate, el taekwondo, el judo o el sambo. 

ARTS MARCIALS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Millorar globalment 
la condició física

Conèixer 
tècniques de 

defensa personal

Controlar la 
força al 

realitzar les 
activitats o 
exercicis

Identificar 
tècniques i 

moviments en 
funció del context 
en que es creen

Adquirir  eines i 
recursos per 

obtenir 
beneficis 
d’aquesta 
pràctica

Potenciar valors 
com la 

honestedat, la 
perseverança i la 

humilitat

Incrementar la 
coordinació 

dinàmica general 
i de l’equilibri

Assumir 
responsabilitats 
en les activitats

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Amb les activitats de mindfulness aprendrem a 

reconèixer i gestionar emocions, a treballar els 

impulsos que ens fan actuar i a comprendre els 

mecanismes de la ment que permet concentrar-nos.

 

Estructurarem la sessió amb una presa de consciència 

de l'ara i aquí i activitats diverses i tancarem amb una 

relaxació grupal o individual.

Pràctica que promou l’aprenentatge social i emocional mitjançant la integració pràctica del 

Mindfulness a la vida quotidiana i fomenta el benestar. Les activitats es poden adaptar a cada 

infant i els ajuda a autogestionar-se millor. 

Consisteix en posar atenció al present (pensaments i emocions) i als cinc sentits mentre s’ 

agafen hàbits per ser i estar a la vida amb més presència i més consciència.

MINDFULNESS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Oferir tècniques 
senzilles per a 
desenvolupar 
l’atenció i la 
consciència

Potenciar 
l’empatia i la 
resolució de 

conflictes

Controlar la 
força al 

realitzar les 
activitats o 
exercicis

Gestionar les 
emocions

Adquirir  eines i 
recursos per 

obtenir beneficis 
d’aquesta pràctica

Assumir 
responsabilitats 
en les activitats

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Possibilita treballar la capacitat d'abstracció: anotació 

de jugades, lectura i estudi de partides, principis 

generals, resolució de problemes teòrics a partir de 

possibles alternatives a una mateixa posició...

 

I es pretén aconseguir motivar als alumnes, il·lusionar-

los per jugar habitualment, fer que gaudeixin del joc.

L'objectiu va més enllà d'ensenyar a jugar a escacs, és ensenyar, a partir dels escacs, conceptes 

de totes les àrees, donant especial importància a les matemàtiques. Ajudem als nens a 

estructurar el pensament .

Afavoreix el treballar les actituds davant et joc, davant les normes que cal complir, davant el 

respecte al company/a i al material necessari pel joc (tauler, peces, mobiliari, rellotge...). 

Afavoreix la capacitat de treball i l'actitud externa: silenci, tranquil·litat, quietud... Permet treballar 

la igualtat. 

ESCACS
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Oferir tècniques 
senzilles per a 
desenvolupar 
l’atenció i la 
consciència

Potenciar 
l’empatia i la 
resolució de 

conflictes

Saber com 
iniciar una 

partida

Col·locar 
correctament el 

tauler i les 
peces

Conèixer els 
moviments de 

cada peça

Gaudir practicant 
els escacs

Conèixer la 
normativa dels 
escacs (escac, 

escac mat, taules)

Saber com 
iniciar una 

partida

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Totes les sessions van acompanyades d’una 

programació. Escalfem el cos amb diferents activitats i 

la part central la destinem a la creació d'una 

coreografia amb passos i figures tècniques de la 

gimnàstica rítmica. Abans de marxar, acomiadarem la 

sessió amb estiraments per tornar a la calma. 

La gimnàstica rítmica és un dels esports més creatius per la necessitat d’executar coreografíes 
originals acompanyades de música i màxima expressió corporal.

En la rítmica es treballen totes les qualitats físiques bàsiques, però la flexibilitat, l’agilitat i la 

coordinació són les més importants per tal de poder fer els moviments amb gran amplitud i 

ritme. L’objectiu és dotar a la gimnasta amb elegància i plasticitat.

RÍTMICA
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS VOLEM 
TREBALLAR?

Treballar per 
assolir objectius 

tant esportius com 
personals

Potenciar 
l’empatia i la 
resolució de 

conflictes

.

Fomentar el 
coneixement i 

la pràctica de la 
gimnàstica 

rítmica

Gaudir practicant 
esport

Transmissió de valors 
ètics i esportius pel 
creixement personal 

de la gimnasta 
(responsabilitat, 
respecte, esforç, 
disciplina, etc).

Incrementar la 
coordinació 

dinàmica general 
i de l’equilibri

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?

Utilitzem el conte i la fantasia com a fil conductor per 

a acompanyar els infants en la comprensió de la 

llengua anglesa. Potenciem les seves pròpies 

habilitats per a reproduir i interioritzar sons i 

relacionar-los a través de la música, la plàstica i el joc.

 

Kids club és un espai de parla anglesa on es permet 

als més petits endinsar-se en una nova llengua, 

familiaritzar-s’hi i treballar des dels conceptes més 

bàsics a les expressions quotidianes i, tot, en un 

ambient lúdic i distens on l’aprenentatge apareix des 

del joc, la creativitat i els contes.

Oferim un espai d’immersió lingüística i familiaritzem els infants a la llengua anglesa. Establim 

rutines i relacions conceptuals auditives, visuals i emocionals que els permetin vincular-se a la 

nova llengua i integrar el vocabulari més bàsic.Oferim un espai d’immersió lingüística i 

familiaritzem els infants a la llengua anglesa. Establim rutines i relacions conceptuals auditives, 

visuals i emocionals que els permetin vincular-se a la nova llengua i integrar el vocabulari més 

bàsic.

KIDS CLUB
E D U C A C I Ó  I N F A N T I L

QUINS OBJECTIUS 
VOLEM TREBALLAR?

Crear un espai 
cohesionat amb 

sentiment de grup 
i confiança

Establir 
rutines i 

tempos dins 
les sessions .

Augmentar 
l’autonomia 

dels infants en 
les activitats

Familiaritzar els 
infants a la 

llengua anglesa

Assolir la 
comprensió 

d’indicacions 
senzilles en 

anglès

Conèixer i 
reconèixer els 

colors i les 
emocions en 

anglès

Augmentar la 
comprensió i 

assimilació dels 
conceptes 
treballats

 Desenvolupar 
habilitats per a la 

expressió oral

Introduir nou 
vocabulari en 

anglès

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?

Treballem a cavall de la fantasia i el projecte, permetent 

els infants, encara, la interlocució amb un personatge 

fictici que incentivarà la classe a treballar les activitats 

proposades, referents al propi univers dels infants. Ens 

apropem als seus propis interessos per tal de motivar en 

el coneixement d’aquell vocabulari que els afecta, que 

forma part d’ells i que pren rellevància en el seu propi 

aprenentatge introduint progressiva i adequadament, la 

immersió lingüística.

English Club Junior ofereix als infants un espai de cohesió, confiança i lleure on els propis 

participants trobin aquells interessos en la llengua anglesa que els permetran aprofundir en el 

seu coneixement i iniciar el seu ús. Fem una nova volta als continguts ja apresos per anar més 

enllà, i dotar d’eines a l’infant perquè, poc a poc, faci de l’anglès una llengua familiar i propera.

JUNIOR CLUB
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS 
VOLEM TREBALLAR?

Crear un espai de 
confiança i 
d’immersió 
lingüística

.

Augmentar la 
comprensió 
oral de la 

llengua anglesa
Motivar els 

infants en la 
parla de la 

llengua anglesa

Incrementar 
l’agilitat 

expressiva oral i 
escrita

Incrementar el 
vocabulari i les 

estructures 
més bàsiques 

en anglès

Fomentar 
l'interès en l'ús 
de la llengua 

anglesa

Integrar els 
conceptes 
treballats

Assolir una 
comprensió 

auditiva bàsica 
de la llengua

Familiaritzar i 
apropar als 
infants a la 

llengua anglesa

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



COM HO FEM?
Fem dels infants els protagonistes de l’activitat i els 

donem les eines per comunicar en la llengua anglesa tot 

allò que coneixen, senten, viuen i pensen. Utilitzem el 

joc, la música i la plàstica i fomentem el diàleg, la 

interacció i la participació a través de petits projectes 

que els propis participants faran créixer i realitzaran.

 

 

Oferim un espai de cohesió i confiança on els infants puguin experimentar, jugar i arriscar-se en 

la llengua anglesa a través de temàtiques lúdiques i creatives que s’adaptaven al seu nivell. Ens 

endinsem en un espai-temps d’immersió lingüística inclusiva i apropem la llengua als interessos 

dels infants.

SENIOR CLUB
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS 
VOLEM TREBALLAR?

Crear un espai de 
confiança i 
d’immersió 
lingüística Conèixer i 

reconèixer 
indicacions 
bàsiques en 

anglès .

Desenvolupar 
la comprensió i 

 l’expressió 
escrita i oral de 

la llengua 
anglesa

Motivar els 
infants en la 
parla de la 

llengua anglesa

Incrementar 
l’agilitat 

expressiva oral i 
escrita

Practicar la 
pròpia parla en 
anglès entre els 

infants

Assolir nou 
vocabulari i 
estructures 
gramaticals

Integrar els 
conceptes 
treballats

Assolir una 
comprensió 

auditiva bàsica 
de la llengua

Introduir 
aspectes 
culturals i 

tradicionals 
anglosaxons

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 



PROJECTES SENIOR
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

 
ROLLING
Entre totes i tots crearem una obra audiovisual de ficció. Decidirem de què volem parlar, com 
expliquem la nostra història, com repartim tasquess i sí, gravarem la nostra pròpia petita pel·lícula 
en anglès. El més important, però, és que totes i tots poguem trobar i desenvolupar aquelles 
tasques on ens trobem més còmodes i on poguem treure el millor de nosaltres i així, formar un 
gran equip!
 
ENGLISH NEWS
El projecte de English News és l’oportunitat per donar als participants les eines i recursos per 
ordenar, redactar i comunicar les notícies que més els afecten. Utilitzarem tècniques periodístiques 
i audiovisuals per apropar els infants al món de la gestió i comunicació de la informació d’actualitat 
i s’inclouran el  vocabulari i les estructures lingüístiques bàsiques per a acabar realitzant un canal 
informatiu exclusivament en anglès. 
 
PROGRAMA DE TV
Entrevistes, actualitat, concursos, shows...Tot això i més és el que podrem trobar al programa 
televisiu en anglès que idearem i portarem a la pràctica amb tots i totes les participants de l’English 
club Senior. Tindrem l’oportunitat d’aprendre a expressar en anglès tot allò que ens agrada de 
l’espectacle i podrem ser nosaltres mateixos els protagonistes del nostre programa!
 
BUBBLE COMIC
Dibuixar, dialogar, crear personatges, caracteritzar i imaginar! En petits grups farem còmics on 
poder deixar anar tota la nostra imaginació i creativitat per a la realització d’un petit còmic en 
anglès, dibuixat i escrit pels participants de l’English Club Senior! 
 
BLOGGERS
Ens convertim en bloggers i gestionem, redactem i publiquem les entrades al blog en anglès de la 
nostra escola. Ens informem sobre els altres grups i busquem les paraules més adients en anglès 
per explicar a les famílies què fem a les sessions d’anglès. Nosaltres, també fem les fotografies per 
mostrar tot el que passa als clubs d’anglès de l’escola!  
 
CHATTING ABOUT CULTURE
Coneixerem i xerrarem amb una nena anglosaxona. Ella té moltes coses a explicar-nos de la seva 
cultura, tradicions i gustos i té, també, un munt de preguntes a fer-nos. Vol saber les nostres 
aficions, com és la nostra escola, quines festes celebrem i sobretot, vol fer nous amics catalans. 
Ella només parla en anglès, així que ens haurem d’esforçar per poder mantenir converses amb ella 
i aprofitarem per aprendre el màxim de la llengua anglesa i al seva cultura. No us sembla una gran 
oportunitat d’intercanvi?



COM HO FEM?
Adaptem el curs al nivell del grup amb el suport del llibre 

de text i fomentem la motivació necessària per a 

l’aprenentatge a través de temàtiques d’interès dels infants. 

Són ells els protagonistes de les activitats i ens servim dels 

continguts acadèmics i avaluacions per desenvolupar i 

fomentar la comunicació en la llengua anglesa.

 

L’activitat d’ANGLÈS ACADÈMIC és la fusió entre  les 

metodologies d’aprenentatge més acadèmiques i el lleure, 

el llibre de text i l’experiència vivencial, les estructures 

gramaticals i l’expressió oral. Les sessions  permeten als 

alumnes reforçar i ampliar els continguts, avaluar el propi 

aprenentatge i assolir les bases curriculars acompanyats 

del llibre i, al mateix temps, crear espais distesos i de 

confiança per a experimentar de forma lúdica l’ús de la 

llengua.

Apostem per un aprenentatge que integra la metodologia acadèmica i lúdica que, de la mà, 

reforcen i amplien els continguts lèxics i gramaticals i fomenten l’ús de la llengua en ambients 

que interessen, motiven i afecten  els infants

ANGLÈS ACADÈMIC
E D U C A C I Ó  P R I M À R I A

QUINS OBJECTIUS 
VOLEM TREBALLAR?

Crear consciència 
de grup, cohesió i 

confiança

Reforçar el 
vocabulari i la 

gramàtica bàsica 
a través del llibre 

de text Comprendre 
auditivament 
missatges en 

anglès

Expressar 
interessos de la 
llengua anglesa

Oferir un espai de 
proximitat i lúdic 
per a la conversa 

en anglès

Integrar 
estructures 
lingüístiquesFer ús de forma 

pràctica i 
contextualitzada 

de la matèria 
treballada

Superar les 
avaluacions 

competencials de 
la matèria

Aprofundir en 
l’escriptura, 

parla i escolta 
de la llengua 

anglesa

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. 


