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 ACTIVITATS MUSICALS 

 ACTIVITATS LÚDIQUES 

 ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 

 ACTIVITATS INTEL.LECTUALS 

 ACTIVITATS EN LLENGUA ANGLESA  



ACTIVITATS ESPORTIVES 
• INICIACIÓ A L'ESPORT

• MULTIESPORT

• MULTIBALL

• PATINATGE URBA

• ZUMBA KIDS

• CAPOEIRA



• INICIACIÓ A L'ESPORT
• Per nens i nenes de P4 i P5

• Activitat d’ 1h/ setmana 

• Preu 13€/ mes 

• Primer esglaó per introduïr els nens i 
nenes al món de l’esport.

• Desenvolupament de les capacitats motrius, 
expressives i creatives.

• Descobriment del seu propi cos, dels seus 
segments, dels moviments que podem fer.

• MULTIESPORT 
• Per nens i nenes de Primària

• Activitat de 2h/setmana

• Preu 18€/ mes

• Espai de diversió i d’animació a través 
del joc i l’esport. Treballarem la 
tècnica, les regles de joc, el control 
físic i mental, el joc d’equip, el 
respecte als companys.

ACTIVITATS ESPORTIVES 



• MULTIBALL
• Per nens i nenes de P4 a 5e 
• Activitat d’ 1h/ setmana 
• Preu 13€/ mes 
• Tastarem una dansa cada trimestre: Hip Hop, 

Swing, Bollywood, Funky, Rap, Coreografies de 
pel·lícules.

• Combinar el treball físic amb la utilització de 
l'espai com a medi d’expressió. 

• Treballar els enllaços i evolucions, la 
improvització, la creativitat, els salts, els 
girs. Ens ajudarà a conviure, compartir i 
treballar en grup.

• PATINATGE URBÀ 
• Per nens i nenes de P4 a 5e 
• Activitat d’ 1h/ setmana 
• Preu 13€/ mes
• Treballar les relacions espaials (sentit i 

direcció), desenvolupar l'equilibri i la 
coordinació dinàmica general.

• Conèixer nous continguts com la propulsió, la 
frenada, els girs i les caigudes.

ACTIVITATS ESPORTIVES 



• ZUMBA KIDS
• Per nens i nenes de P4 a 5e 
• Activitat d’ 1h/ setmana 
• Preu 20€/ mes 
• Activitat dirigida consistent en reproduïr 

coreografies basades en rutines de ball. 
• Alguns dels beneficis són: millora de la coordinació 

i confiança en el cos, redueix el risc de patir 
obesitat infantil, fomenta el treball en equip i la 
sociabilitat i estimula la seva ment.

• CAPOEIRA 
• Per nens i nenes de 1er a 5e 
• Activitat d’ 1h/ setmana 
• Preu 20€/ mes
• La capoeira és una expressió cultural que engloba 

diverses facetes: art marcial, musical, expressió 
corporal entre altres...  

• Alguns del seus beneficis són: treballar totes les 
parts del cos, que comporta un desenvolupament de la 
força combinat amb la flexibilitat mitjançant 
moviments ràpids i àgils. Cercar la coordinació dels 
moviments propis amb els del company, tot seguint el 
ritme de la música.

ACTIVITATS ESPORTIVES 



ACTIVITATS MUSICALS 
• TALLER DE MÚSICA

• PERCUSSIÓ
• LA MAQUINISTA ROCK FACTORY 



ACTIVITATS MUSICALS 
• TALLER DE MÚSICA

• Per nens i nenes de P4 i P5

• Activitat d’ 1h/ setmana

• Preu 18€/ mes 

• Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant la 
música. 

• Crear nous espais d'imaginació a través de jocs 
d'expressió i sensorials, educació de l’oïda, 
llenguatge musical...

• PERCUSSIÓ
• Per nens i nenes de P4 a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana 

• Preu 18€/ mes 

• Aprendre i interioritzar tot tipus de ritmes 
amb els tabals i altres instruments de 
percussió.  Participar a la Colla de Tabals de 
l‘Escola La Maquinista. 



ACTIVITATS MUSICALS 
• LA MAQUINISTA ROCK FACTORY

• Per nens i nenes de 4t i 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana

• Preu 18€/ mes

• Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant la 
música rock i els seus instruments (guitarra 
elèctrica, baix, teclat, bateria) 

• Continuació del treball de Percussió. Història 
del rock. Iniciació als instruments de rock. 
Formació d'una banda de rock. Improvització. 
Coneixements de llenguatge musical i mètodes.



ACTIVITATS INTEL·LECTUALS 

• ROBÒTICA

• ESCACS



ACTIVITATS INTEL·LECTUALS
• ROBÒTICA

• Per nens i nenes de 2n a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana
• Preu 20€/ mes 
• L'objectiu és despertar la màgia de la 

tecnologia en els més petits a través de jocs i 
reptes: perquè es mou una joguina? com fer un 
semàfor, petits videojocs i robots únics amb 
Makey Makey, Scratch, Arduino? Puc crear 
històries programant? Descobreix el moviment 
maker i passa de consumidor a creador.

• Activitats que estimularan la creativitat dels 
petits i joves, així com les seves capacitats 
més emprenedores i tecnològiques.

• ESCACS
• Per nens i nenes de P4 a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana 
• Preu 18€/ mes 
• Els objectius són treballar la concentració, 

sentit estratègic, intel·ligència i enginy 



ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
• CIRC - MÀGIA
• MANUALITATS

• CREATIVITAT



ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
• CIRC - MÀGIA

• Per nens i nenes de 1er a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana

• Preu 18€/ mes 

• Els objectius són aprendre i practicar 
habilitats, jocs i valors mitjançant el món del 
circ i les seves tècniques (amb o sense 
aparells) 

• Treball de l'autoestima i dels propis límits. 

 

• MANUALITATS
• Per nens i nenes de 1er a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana 

• Preu 15€/ mes 

• L'objectiu és potenciar la creativitat fent 
diferents tallers amb diverses tècniques i 
materials: materials reciclats, scrapbooking ...



ACTIVITATS ARTISTIQUES
• CREATIVITAT

• Per nens i nenes de P4 i P5

• Activitat de 1h/ setmana

• Preu 15€/ mes 

• L'objectiu es potenciar la creativitat fent 
diferents tallers amb diverses tecniques i 
materials: paper matxé, fang,...



ACTIVITATS LÚDIQUES
• CUINA SENSE FOC

• DIA DE JOCS



ACTIVITATS LÚDIQUES
• CUINA SENSE FOC

• Per nens i nenes de P4 a 5e 

• Activitat d’ 1h/ setmana

• Preu 18€/ mes 

• Aprendre a cuinar plats senzills per portar-los 
després a casa, basant-nos sempre en la 
diversió.

• Coneixements de gastronomia, costums i 
alimentació, així com educació per el consum 
responsable i la salut.

• DIA DE JOCS
• Per nens i nenes de P3

• Activitat d’ 1h/ setmana 

• Preu 15€/ mes 

• Diferents jocs dirigits de tipus tradicional 
per grups, contacontes, titelles,... 



ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA

• ANGLÈS

• JUGUEM EN ANGLÈS

• TEATRE EN ANGLÈS

• EXPRESSIÓ CORPORAL EN 
ANGLÈS 



ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA

• ANGLÈS
• Per nens i nenes de 1er a 5e

• Activitat d’ 1h/ setmana

• Preu 15€/ mes 

• Ampliar vocabulari, pronunciació, comprensió 
oral i escrita... la metodologia és activa amb 
jocs, cançons, escenificacions.

• JUGUEM AMB L'ANGLÈS
• Per nens i nenes de P4 i P5

• Activitat d’ 1h/ setmana 

• Preu 15€/ mes 

• Aprendre vocabulari, sons i estructures de les 
frases amb una metodologia molt activa, a 
través del joc: cançons, petites obres de 
teatre, jocs actius.  



ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA

• TEATRE EN ANGLÈS

• Per nens i nenes de 1er a 5e

• Activitat de 1h/ setmana

• Preu 28€/ mes 

• Aconseguir que els infants visquin la llengua 
anglesa diàriament, gràcies a la dramatització. 

• És també una eina fantàstica per superar la 
timidesa i la vergonya, doncs els infants 
surten de la seva realitat assolint un nou rol, 
una nova identitat, deixant de banda, 
d’aquesta manera, les seves inhibicions.



ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA

•EXPRESSIÓ CORPORAL EN ANGLÈS

• Per nens i nenes de P4 i P5
• Activitat d’ 1h/ setmana
• Preu 28€/ mes 
• Oportunitat per desenvolupar habilitats                                     
d’expressió pròpia, superar la timidesa i la 
vergonya, desenvolupament de la seva 
personalitat, augment de la seva auto 
confiança.
• Mitjançant cançons, rotllanes, balls i   
activitats de transició que permetran als 
infants adquirir habilitats més específiques 
així com prendre una major consciència del 
seu esquema corporal. 



PROPOSTA HORARIS



CALENDARI INSCRIPCIONS



PROCÉS D'INSCRIPCIONS
• Confirmació de plaça d’activitats actuals: fins el dia 15 de juny

• Rebreu el full per confirmar la plaça actual en horari d’una de les activitats que 
realitzen els vostres fills o filles.
• Tots aquells que renoveu plaça a Ball Modern i/o Hip-Hop passareu a l'activitat de 
MULTIBALL.
•Tots aquells que renoveu plaça a Teatre passareu a l'activitat Teatre en Anglès o 
Expressió corporal en anglès.

• Pre-inscripció a noves activitats fins el dia 15 de juny
• Des de dilluns dia 8 fins dilluns dia 15 podeu emplenar el full d’inscripció i 
dipositar-lo a la bústia de l'AMPA.
• A cada sol.licitud se li assignarà un número d'ordre.
• Les activitats en les que la demanda de places superi l'oferta aniran a sorteig de 
places (les renovacions de plaça no entren al sorteig, tenen la permanència assegurada).

• Publicació de llistes i sorteig de places 17 i 18 de Juny
• Es publicaran les llistes amb el número d'ordre assignat a cada nen o nena.
• El dia 18 a les 9.30 del matí al despatx de l’AMPA es farà el sorteig, cada activitat 
serà assignada amb un número de sorteig. 
• L'assignació de places es farà en ordre descendent començant pel número agraciat en el 
sorteig.



PROCÉS D'INSCRIPCIONS
• MATRICULACIÓ DURANT EL MES DE SETEMBRE 

• La gestió de les activitats extraescolars (matriculació i cobrament) les faran 
les empreses contractades i els cobraments seran mensuals o trimestrals.

• Durant la segona quinzena de setembre realitzarem les reunions amb les empreses 
contractades perquè us donin els últims detalls i es faci la matriculació.

• L’ AMPA haurà d’estar informada en tots els casos de les noves altes o baixes.


