ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Curs 22-23

Emociona’t!
Empresa homologada per:

Experiència, vocació i passió per la feina
Edu Activities som una entitat d’educació i formació especialistes en activitats de
lleure que tenim com a missió, contribuir, d’una forma activa, en l’educació dels
infants i joves a través de les activitats fora de l’horari lectiu i en períodes de
vacances escolars.
Després de 20 anys en el sector educatiu, el lleure i l’esport, hem recollit totes
les experiències viscudes per organitzar les activitats extraescolars amb
l’objectiu que tots els infants gaudeixin d’una experiència única plena
d’aprenentatge i diversió. Engresquem i motivem a tots els infants perquè
millorin dia a dia passant-t’ho d’allò més bé!
Treballem els valors del dia a dia, on la convivència, el respecte i l’empatia són
fonamentals pel bon funcionament general, entenent com a valor, tot allò que
m’han ensenyat o he après i que em fa ser millor persona.

L’equip de treball
Creiem profundament que quan un equip està ben cohesionat i té un objectiu comú, es reflecteix
directament en els infants que participen. Per aquest motiu creem el millor equip per a cada escola,
un equip dinàmic, responsable, entusiasta, exigent, receptiu, empàtic i en creixement constant.
Sumem esforços, ens ajudem i organitzem les diferents tasques per a dur a terme totes les activitats
eficientment i obtenir els millors resultats.
ELS MONITORS i MONITORES
Tot el grup de monitors i monitores té especialització i experiència
provada en el camp de l’educació i el lleure, l’esport, les arts i els
idiomes.
Ajuda, proposa i desenvolupa les activitats i té cura del grup d’infants
en tot moment. Té una actitud dinamitzadora, atenta, engrescadora,
divertida i afectuosa.
COORDINACIÓ
Les persones encarregades de la coordinació de les diferents etapes,
realitzen les programacions i revisen que es compleixin en el dia a dia.
Son sempre presents amb la mirada posada en el funcionament general
dels grups, propers als infants, les famílies i els monitors/es.

Activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Considerem que les activitats en aquesta etapa han d’ajudar als alumnes a conèixer el seu cos, les
seves habilitats i limitacions, a comunicar-se amb els altres i a potenciar la seva autonomia.
Proposem aquestes activitats per a aquestes edats:
Mou-te.
Karate.
Natació.
Ioga.
Ball.
Taller d’artistes.
Anglès.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Mou-te! (jocs esportius i musicals): aquesta activitat té com a objectiu principal aconseguir que els
alumnes millorin les seves capacitats psicomotrius a través dels jocs esportius i les activitats musicals.
Es potenciaran les habilitats motrius bàsiques mitjançant la pràctica esportiva i la música. També,
d’una manera divertida i dinàmica potenciem els valors de l’esport d’equip i la sensibilització musical.
Explicarem i mostrarem diferents esports cada trimestre que posarem en pràctica adaptant el nivell a
cada edat i ho passarem d’allò més bé realitzant jocs on, amb l’ajuda de la música i el moviment,
millorarem la coordinació.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Karate: és una disciplina complerta que representa una forma de vida i tota una filosofia. Els alumnes
s’iniciaran en una activitat on gaudiran de l’esport, aprendran la part tècnica i desenvoluparan les
capacitats físiques del cos. A través dels hàbits, la disciplina, l’esforç i la constància, ho passaran d’allò
més bé fent un art marcial ple de valors esportius i socials.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Natació: Aquesta activitat comença amb els alumnes més petits, i com a objectiu principal potenciem
les habilitats bàsiques de flotació, respiració i propulsió mitjançant el joc i garantint experiències
divertides i segures dins l'aigua. Pels alumnes més grans continua amb la iniciació i el
perfeccionament de les habilitats aquàtiques i tècniques d'estils. Practicaran diferents disciplines
esportives en aquest medi. Es treballarà d'acord amb el nivell de cada alumne

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Ioga: aquesta activitat té com a objectiu apropar la pràctica del Ioga als més petits, una pràctica
positiva en l’etapa de creixement dels infants. A partir de jocs motrius i imaginatius, la representació
d’històries, dinàmiques d’expressió corporal i l’aprenentatge de les diferents postures, lligades a la
disciplina del Ioga, els infants podran millorar la seva consciència corporal, l’elasticitat, la coordinació i
l’equilibri, els hàbits posturals, així com aprendre tècniques de respiració i relaxació.
El Ioga pels infants és una manera divertida per a desenvolupar també el seu potencial creatiu i
millorar la seva concentració, atenció i memòria.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Ball: aquesta activitat pretén apropar el ball als alumnes més petits a través de l’expressió corporal i el
joc. S’organitzen les classes amb l’objectiu d’iniciar a tots els participants en els estiraments i la tècnica
bàsica de la dansa a través del joc, els balls i les coreografies musicals. La dansa permet potenciar
aspectes com la mobilitat, la coordinació, el to muscular, la flexibilitat, el ritme i la musicalitat i
transmet valors com el respecte pels altres, l’harmonia i el benestar, l’autoestima i la canalització de
les emocions.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Taller d’artistes: Per a realitzar aquesta activitat organitzem un espai de creació plàstica on els nens i
nenes podran explorar àmpliament la seva faceta més creativa. En aquest espai es proposaran
projectes on els alumnes puguin experimentar amb els diferents recursos plàstics de manera que
puguin ampliar el seu coneixement. Les propostes seran variades, partint de l’experimentació, el joc i
la descoberta de materials i formes, tot fomentant la comprensió del món artístic i cultural que ens
envolta.

Informació activitats Educació Infantil (P3, P4 i P5)
Anglès (Fun in english): En aquesta etapa, l’objectiu és que els alumnes aprenguin l’anglès d’una
manera dinàmica i divertida mitjançant la narració de contes, la memorització de ritmes i cançons, la
realització de jocs motrius, activitats plàstiques i d’accions rutinàries (posar-se i treure’s la jaqueta,
anar al lavabo, demanar material o posar les coses a la motxilla), i salutacions i acomiadaments de la
jornada. Un altre objectiu és sensibilitzar i acostumar els alumnes a sentir una nova llengua, adquirir
habilitats i estratègies lingüístiques dins de l’aula per tal d’establir una base de comunicació i
aprenentatge.

Activitats i preus Educació Primària (1r i 2n)
Considerem que les activitats en aquesta etapa han de ser engrescadores ja que els infants d’aquestes
edats es mostren molt motivats davant qualsevol activitat proposada. Mostren molta energia, ganes
d’aprendre, imaginació i espontaneïtat.
Proposem aquestes activitats per a aquestes edats:

Iniciació esportiva.
Karate.
Dansa moderna.
Futbol.
Bàsquet.
Natació.
Taller d’artistes.
Anglès.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Iniciació esportiva (futbol, bàsquet, handbol, volei, atletisme i judo): Aquesta activitat té com a
objectius principals la iniciació als esports i l’educació en valors a través de l’esport. Entenent com a
valor tot allò que m’han ensenyat o he après i que em fa ser millor persona. Realitzarem la iniciació
esportiva des d’on es potenciaran els valors positius dels esports d’equip on cada trimestre
realitzaran dos esports diferents fins a un total de sis esports al llarg del curs. Aprenentatge
progressiu de les diferents habilitats psicomotrius bàsiques de cada edat.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Karate: és una disciplina complerta que representa una forma de vida i tota una filosofia. Els alumnes
s’iniciaran en una activitat on gaudiran de l’esport, aprendran la part tècnica i desenvoluparan les
capacitats físiques del cos. A través dels hàbits, la disciplina, l’esforç i la constància, ho passaran d’allò
més bé fent un art marcial ple de valors esportius i socials.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Dansa moderna: Aquesta activitat inicia als alumnes en la pràctica d’aquesta modalitat i perfecciona
a aquells que ja tenen una base de dansa. Està pensada per a nens i nenes ja no tan petits amb una
millor coordinació pròpia de l’edat. Potencia aspectes físics com la pròpia coordinació, la mobilitat
articular, el to muscular, la força, la flexibilitat, l’energia i la vitalitat. També altres aspectes
importants com la memòria corporal i coreogràfica, el ritme i la musicalitat, la percepció i
consciència de l’espai, l’autoestima, la desinhibició, la imaginació i la concentració, entre d’altres. A
través del joc i les cançons aprendrem nous balls i realitzarem coreografies divertides per a tots i
totes.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Futbol: entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors com el treball en
equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els propis límits i els dels altres. També ens dona
una molt bona oportunitat per treballar la frustració, molt present en aquest esport. Des de ben petits
aquests són els principals objectius que busquem a través del joc i d’exercicis dinàmics on també es
realitza un gran esforç físic. A partir de certa edat es pot començar a competir en les diferents lligues a
nivell escolar.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Bàsquet: entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors com el treball en
equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els propis límits i els dels altres. També ens dona
una molt bona oportunitat per treballar la frustració, molt present en aquest esport. Des de ben petits
aquests són els principals objectius que busquem a través del joc i d’exercicis dinàmics on també es
realitza un gran esforç físic. A partir de certa edat es pot començar a competir en les diferents lligues a
nivell escolar.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Natació: Aquesta activitat comença amb els alumnes més petits, i com a objectiu principal potenciem
les habilitats bàsiques de flotació, respiració i propulsió mitjançant el joc i garantint experiències
divertides i segures dins l'aigua. Pels alumnes més grans continua amb la iniciació i el
perfeccionament de les habilitats aquàtiques i tècniques d'estils. Practicaran diferents disciplines
esportives en aquest medi. Es treballarà d'acord amb el nivell de cada alumne

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Taller d’artistes: Per a realitzar aquesta activitat organitzem un espai de creació plàstica on els nens i
nenes podran explorar àmpliament la seva faceta més creativa. En aquest espai es proposaran
projectes on els alumnes puguin experimentar amb els diferents recursos plàstics de manera que
puguin ampliar el seu coneixement. Les propostes seran variades, partint de l’experimentació, el joc i
la descoberta de materials i formes, tot fomentant la comprensió del món artístic i cultural que ens
envolta. Aquesta activitat és la continuïtat del taller d’Educació Infantil, però les activitats estan
adaptades a l’edat dels alumnes que ja estan a Primària.

Informació activitats Educació Primària (1r i 2n)
Anglès (We are explorers): L’objectiu a 1r i 2n d’Educació Primària és el contacte amb la llengua oral
per assolir la seguretat necessària i poder produir frases i diàlegs breus. Tot i aprofitant la capacitat
mímica d’aquestes edats, els alumnes aprenen a escoltar i a imitar la llengua anglesa. Es treballen
diferents situacions on faran d’exploradors i, a part de la millora de la llengua anglesa, descobriran
nous mons a través de cançons, jocs i contes on estimularan la memorització de sons, paraules i
frases. De moment, l’expressió escrita no es treballa de manera formal, només per reforçar els
coneixements adquirits.

Activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
A aquesta edat els infants ja tenen prou definits els seus interessos, per aquest motiu les activitats
tenen l’opció d’iniciació i perfeccionament. Dins de cada activitat es realitzaran mostres, exhibicions i
es participarà en algun dels festivals i/o concursos conjuntament amb altres escoles.
Proposem aquestes activitats per a aquestes edats:

Patinatge sobre rodes.
Karate.
Dansa moderna.
Futbol.
Bàsquet.
Natació.
Taller d’artistes.
Teatre musical.
Dibuix (còmic).
Robòtica.
Anglès.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Patinatge sobre rodes: Aquesta activitat té com a objectiu la millora de la condició física, l’equilibri, la
postura corporal i la concentració. És una activitat molt dinàmica i de ràpid aprenentatge que permet
que els propis alumnes vegin la seva progressió. És una activitat grupal on cadascú millora
individualment per ajudar a tot el grup en les coreografies que es realitzen. Des de la part d’iniciació
fins a la tecnificació s’utilitza el joc com a manera de fer. Tots els participants, una vegada a l’any, tenen
l’oportunitat de fer el “pas de nivell” on certificar el seu aprenentatge.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Karate: és una disciplina complerta que representa una forma de vida i tota una filosofia. Els alumnes
s’iniciaran en una activitat on gaudiran de l’esport, aprendran la part tècnica i desenvoluparan les
capacitats físiques del cos. A través dels hàbits, la disciplina, l’esforç i la constància, ho passaran d’allò
més bé fent un art marcial ple de valors esportius i socials.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Dansa moderna: Aquesta activitat té com a objectiu principal, passar-ho d’allò més bé aprenent nous
passos i coreografies amb les cançons actuals que ens agraden. Potencia aspectes físics com la pròpia
coordinació, la mobilitat articular, el to muscular, la força, la flexibilitat, l’energia i la vitalitat. També
altres aspectes importants com la memòria corporal i coreogràfica, el ritme i la musicalitat, la
percepció i consciència de l’espai, l’autoestima, la desinhibició, la imaginació i la concentració, entre
d’altres. Les participants a aquesta activitat tindran l’oportunitat de participar en exhibicions i/o
concursos durant el curs.

Informació activitats Educació Primària
Futbol: entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors com el treball en
equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els propis límits i els dels altres. També ens dona
una molt bona oportunitat per treballar la frustració, molt present en aquest esport. Des de ben petits
aquests són els principals objectius que busquem a través del joc i d’exercicis dinàmics on també es
realitza un gran esforç físic.
A partir de 3r es pot començar a competir en les lligues escolars.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Bàsquet: entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors com el treball en
equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els propis límits i els dels altres. També ens dona
una molt bona oportunitat per treballar la frustració, molt present en aquest esport. Des de ben petits
aquests són els principals objectius que busquem a través del joc i d’exercicis dinàmics on també es
realitza un gran esforç físic. A partir de certa edat es pot començar a competir en les diferents lligues a
nivell escolar.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Natació: Aquesta activitat comença amb els alumnes més petits, i com a objectiu principal potenciem
les habilitats bàsiques de flotació, respiració i propulsió mitjançant el joc i garantint experiències
divertides i segures dins l'aigua. Pels alumnes més grans continua amb la iniciació i el
perfeccionament de les habilitats aquàtiques i tècniques d'estils. Practicaran diferents disciplines
esportives en aquest medi. Es treballarà d'acord amb el nivell de cada alumne

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Taller d’artistes: Per a realitzar aquesta activitat organitzem un espai de creació plàstica on els nens i
nenes podran explorar àmpliament la seva faceta més creativa. En aquest espai es proposaran
projectes on els alumnes puguin experimentar amb els diferents recursos plàstics de manera que
puguin ampliar el seu coneixement. Les propostes seran variades, partint de l’experimentació, el joc i
la descoberta de materials i formes, tot fomentant la comprensió del món artístic i cultural que ens
envolta. Aquesta activitat és la continuïtat del taller d’Educació Infantil i 1r i 2n d’Educació Primària,
però les activitats estan adaptades a l’edat dels alumnes de cicle mitjà i superior on també es valorarà
el producte final, l’ordre, la polidesa i la creativitat.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Teatre musical: el teatre musical és un mitjà per expressar sentiments, històries i per a connectar amb
altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de
manera molt eficaç en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Aquesta activitat promou
valors que es poden fomentar d’una manera diferent, valors com el treball en grup, el respecte, la
responsabilitat, la tolerància i l’autoestima. També millora notablement la riquesa de vocabulari i el to
musical.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Dibuix còmic (3r a 6è): els objectius d’aquesta activitat són entendre el procés de creació d’una obra
artística partint d’una idea inicial, valorar la importància de la idea en els processos creatius, aprendre
a compartir els pensaments amb els companys i saber explicar una història mitjançant la utilització
d’imatges seqüencials. També el treball de la tècnica del dibuix.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Robòtica educativa: activitat que té com a objectius principals iniciar als alumnes a la programació i al
pensament computacional a través del joc i activitats atractives i engrescadores.
Amb els diferents materials aprendrem els diferents llenguatges de programació que permetin afavorir
la creació de nous escenaris on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través
del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves
habilitats i competències.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Anglès (We are scientists): A 3r i 4t d’Educació Primària l’anglès va orientat a fomentar la comprensió i
l’expressió oral, i a treballar de manera senzilla la comprensió i l’expressió escrita. Es fan jocs i frases
senzilles per tal d’estimular i millorar la seva capacitat comunicativa. Es convertiran en petits científics i
aprendran, a partir dels experiments, a comunicar-se en llengua anglesa.

Informació activitats Educació Primària (de 3r a 6è)
Anglès (Travelling around the world): L’objectiu a 5è i 6è d’Educació Primària és que els alumnes
aprenguin anglès d’una manera dinàmica, divertida i on es potenciï principalment l’expressió i
comprensió oral, tot i que també es treballen aspectes gramaticals. Mitjançant activitats interessants i
pròpies per a l’edat dels alumnes, treballem per captar la seva atenció i així poder desenvolupar i
potenciar les seves capacitats comunicatives en anglès que és la llengua vehicular durant tota la
classe. Proposarem fer una volta al món per descobrir els països que més els agraden i on hauran de
resoldre totes les situacions pròpies del viatge en llengua anglesa. L’expressió escrita es treballarà per
reforçar els coneixements adquirits. També per a desenvolupar el projecte.

