
CIRC EN ANGLÈS
amb Alison Fraser i Sirocus

PROPOSTA D’ACTIVITAT:

- Circuits acrobàtics psicomotors

- Malabars

- Aeris (trapezi, teles)

- Escalfament amb cançons en anglès.

HORARI: DIMECRES (P5- 6è)

PREU: 54 € trimestre

EL TALLER de PILAR ORS

PROPOSTA D’ACTIVITAT:

Experimentem a partir del dibuix i la pintura i la manipulació de diferents materials, 

per  descobrir la creativitat i viure el procés creatiu a través la plàstica i l’art. Fem

dibuix,  carbonet,  pintura,  com la tèmpera, l’acuarel·la, ceres, pastels, fang,  paper, 

volum, construcció…

HORARI: DILLUNS (P5- 6è) i DIMECRES (P5- 6è) (trieu un dia)

PREU: 75 € trimestre ( + material 1r trimestre: 20 €)

DANSA CREATIVA I MOVIMENT, 
amb Dolo Navas

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2016-17

amb Dolo Navas

PROPOSTA D’ACTIVITAT:

Espai lliure de models, comparacions i judicis en 

què totes les persones poden desenvolupar la seva

capacitat creadora investigant amb l'espai, el cos, 

el moviment i la música. Es fan servir diferents

qualitats, tamanys, pesos i textures com a material 

de treball. No hi ha un espai físic definit, sinó que 

va canviant amb el moviment, trobant un equilibri

entre espai personal i espai col·lectiu. 

Aquest taller està inscrit en el moviment de 

l'educació creadora, segons el qual l'activitat més

important dels infants és el joc no dirigit. 

HORARI: DIVENDRES (P5- 6è)

PREU: 60 € trimestre 

TEATRE, amb Judit Butjosa i Frec a Frec

PROPOSTA D’ACTIVITAT:

Amb aquest taller ens agradaria donar una visió àmplia del que és el teatre i del que suposa a efectes de 

l’educació. Volem utilitzar-lo com a recurs per treballar la cohesió de grup, desenvolupar l’imaginari, 

reconèixer els propis sentiments i emocions i saber-los gestionar i diferenciar. Cerquem el 

desenvolupament d’elements extralingüístics: gest, mirada, entonació, la connexió en la producció de 

missatges orals i l’hàbit d’escoltar els demés. Volem un taller de teatre on tinguin cabuda totes les coses 

que són possibles d’imaginar.

HORARI: DIMARTS (P5-3r) i DIJOUS (4t-6è) 

PREU: 75 € trimestre



MÚSICA   

Les activitats musicals estan adreçades a alumnes de primària sense coneixements

previs de música o instrument o amb un nivell molt bàsic. 

PROPOSTES D’ACTIVITAT:

CANT CORAL MODERN

El cant coral ens ajudarà a fer servir correctament la veu, afinar correctament, 

cantar a veus, conèixer el nostre cos… Treballem valors com el treball en equip , el 

compromís individual o el respecte. El repertori serà estèticament molt proper a les 

preferències i gustos dels alumnes, sense deixar de banda la varietat estilística. 

UKELELE I GUITARRA 

ROBÒTICA EDUCATIVA

La robòtica educativa és: 

- Una plataforma de coneixement de continguts curriculars: 

matemàtiques, informàtica, electrònica, física, mecànica i tecnologia.

- Unió de treball manual i mecànic amb programació.

- Enfocament en la resolució de problemes i reptes.

- Apropament al desenvolupament integral i significatiu.

L' objectiu principal no és aprendre a programar, sinó aprendre a 

pensar potenciant el talent, la creativitat i el pensament científic. 

L'aprenentatge és actiu i per descobriment, hi ha molt poca teoria. 

Treballem en equip i fomentem la comunicació en un entorn

col·laboratiu i engrescador, combinant construcció i programació. El 

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2016-17

UKELELE I GUITARRA 

Taller molt pràctic, amb la part imprescindible de tècnica per tocar amb una bona 

postura corporal però basat en el repertori per aprendre. Es donaran pautes per 

conèixer i aprendre els acords bàsics i nocions de lectura i acompanyament. Cal 
portar l'instrument.

TALLER DE PERCUSSIÓ/BATUCADA

Taller on aprendrem ritmes de cultures diverses i construirem els instruments a 

partir de materials reciclats per formar una orquestra de percussió i fer batucades. 

Els alumnes s'intercanviaran els diferents instruments de percussió durant les 

classes.  Patrons bàsics i variants. Improvisació. Treball en grup i individual.

HORARI: 

PREU: 60 € trimestre

col·laboratiu i engrescador, combinant construcció i programació. El 

nostre objectiu és l'autonomia en l'aprenentatge. Al final de curs els

alumnes realitzen un projecte propi. 

PROPOSTES D’ACTIVITAT:

ROBÒTICA BEGINNERS (1r-3r)

Material: LEGO Education

Entorns de programació: WeDo i Scratch

ROBÒTICA ELEMENTARY I INTERMEDIATE (4t-6è)

Material: LEGO Mindstorms EV3, SPACE SET i BuildToExpress

Entorn de programació: Scratch

HORARI: DIMARTS (Beginners , 1r-3r) i DIMECRES (Elementary i 

Intermediate ,4t-6è) 

PREU:

Beginners (1r-3r): 96 € trimestre

Elementary i Intermediate (4t-6è): 120 € trimestre

DL DM DC DJ DV
Ukelele 1r-3r Ukelele i guitarra 

4t -6èPercussió

Cant coral



ESPORTS

PROPOSTES D’ACTIVITAT: 

TASTET ESPORTIU: espai on es realitzaran diferents jocs i esports 

per tal de millorar aspectes motrius i socials de l’infant, a més de 

promoure l’activitat física.

PATINATGE: activitat on desenvoluparan la coordinació i habilitat motriu sobre 

un element diferent: els patins. Es treballarà l’equilibri i les tècniques bàsiques a 

través de jocs, coreografies i esports com l’hoquei.

FUTBOL SALA: activitat esportiva de formació, sense caràcter competitiu, amb 

l’objectiu d’iniciar-se en aquest esport tot aprenent continguts tècnics i tàctics, 

gaudint de la pràctica, creant hàbits i transmetent valors.

PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2016-17

ANGLÈS

PROPOSTA D’ACTIVITAT:

Activitats d’anglès centrades en la comunicació oral, la motivació dels

alumnes i els jocs, amb la utilització de material pedagògic a mida. Tots els

cursos segueixen programes dissenyats per Cambridge School, tot garantint

que cada curs sigui l’equivalent d’un curs escolar d’anglès.

HORARI:

DL DM DC DJ DV

Anglès 4t Anglès 5è Anglès 1r i 2n
gaudint de la pràctica, creant hàbits i transmetent valors.

TENNIS: Iniciació en aquest esport a través d’una metodologia basada en el joc, 

on aprendran continguts tècnics i habilitats motrius bàsiques, alhora que es 

promou l’activitat física.

GIMNÀSTICA RÍTMICA: A través de valors com la constància i la disciplina es 

treballaran aspectes com la flexibilitat i la força, el ritme musical i la coordinació 

motriu a través de jocs i coreografies amb els diferents elements. 

BALLS COREOGRAFIATS: Tot descobrint diferents tipus de balls i 

coreografies actuals es treballarà la coordinació, el sentit del ritme

i la sensibilitat musical, tot jugant i treballant en equip. 

HORARI:

Totes les activitats esportives estan dirigides a nens i nenes a partir de P5.

PREU: 52 € trimestre 

DL DM DC DJ DV
Tastet esportiu Gimnàstica rítmica Patinatge Tennis Futbol sala

Balls coreografiats

PREU: 
- De 1r a 4t: 98,70 € trimestre (+ llibre, que es cobrarà al novembre: 30 € aprox.) 

El preu correspon a grups de 6 alumnes: si hi ha 8 alumnes o més, la quota serà

inferior. 

- 5è: 177,75 € (+ llibre, que es cobrarà al novembre: 30 € aprox.) El preu 

correspon a un grup de 5 alumnes: si hi ha més alumnes, la quota serà inferior.

Anglès 3r

INFORMACIÓ GENERAL

L’HORARI de totes les activitats és de 16:30 a 17:30 h, amb l’excepció de 

l’activitat d’anglès de 1r a 4t, que finalitza a les 17:25 h, i d’anglès de 5è, 

que finalitza a les 17:55 h.

Les activitats començaran el dia 1 d’OCTUBRE.

Els fulls d’inscripció els podeu deixar a la safata que trobareu a consergeria
o enviar-los escanejats a extraescolars.canmanent@gmail.com

LA DATA MÀXIMA PER FER-NOS ARRIBAR LES INSCRIPCIONS
ÉS DIUMENGE 25 DE SETEMBRE


