
 

 

  

EXTRAESCOLARS 

 
 

Llar i Educació Infantil     CURS 2020 - 21 

JUGUEM I CANTEM EN ANGLÈS 

L’aprenentatge d’una llengua extranjera en els nens de la llar és molt semblant al procés d’adquisició de la 

llengua materna. Es tenen en compte les característiques dels nens d’aquesta edat i es procura crear un 

ambient ric i motivador per tal que el nen aprengui a estimar la llengua estrangera. L’aprenentatge es farà 

mitjançant contes, cançons, imatges, pòsters per tal que l’aprenentatge sigui divertit i engrescador 

PREU: socis AMPA 105€ / No socis AMPA 125€ 

HORARI: DILLUNS 17:30h A 18:30h 

SESSIONS: 24 

NIVELL: P3 

Nº DE PLACES: 15 

 

  JUGUEM FENT PSICOMOTRICITAT 

En aquest curs  es treballarà l’expressió corporal mitjançant el joc dramàtic i el llenguatge de la dansa:  

percebre, observar, sentir, imitar, improvitzar, el tacte i la mirada són alguns dels conceptes que 

tractarem. Pensem que pot ser molt interessant aquest taller, tant per millorar la psicomotricitat dels 

alumnes com per aprendre a coordinar els moviments mitjançant diferents tècniques artístiques. 

PREU: socis AMPA 105€ / No socis AMPA 125€ 

HORARI: Dimecres 17:30h A 18:30h 

SESSIONS: 24 

NIVELL: llar 2 anys 

Nº DE PLACES: 15 

 



 EXTRAESCOLARS 

 
 

Llar i Educació Infantil     CURS 2020 - 21 

VINE A JUGAR EN ANGLÈS AMB LA BEEBOT! 
La robòtica és una eina multidisciplinar, pensada perquè nens i nenes desenvolupin les seves capacitats 

creatives, l’atenció i la memoria i millorin les seves habilitats per solucionar problemas. 

Els objectius d’aquesta extraescolar és promoure l’aprenentatge cooperatiu i experimental fent servir     

l’anglès com a llengua vehicular.  

El robot que farem servir es la beebot que tal i com el seu nom indica és una “abella robot” amb la què            

els nens jugaran i al mateix temps despertaran el seu esperit “científic”. 

PREU: socis AMPA 105€ / No socis AMPA 125€ 

HORARI:  DIMARTS 17:30h A 18:30h 

SESSIONS: 24 

NIVELL: P5 

Nº DE PLACES: 10 

 

  

STORYTELLING 

Aprendre anglès és tot un repte per als més petits, així doncs, per què no fer-ho de manera col·loquial i 

divertida? A storytelling partirem del conta-contes en anglès per endinsar-nos en diferents aventures 

alhora que treballem la llengua de manera indirecta. A través de l’exposició a la llengua estrangera, els 

nens i nenes podrán adquirir vocabulari i començar a produir seqüències lingüístiques bàsiques de manera 

informal. Esteu a punt per començar l’aventura?  

PREU: socis AMPA 105€ / No socis AMPA 125€ 

HORARI: DIJOUS 17:30h A 18:30h 

SESSIONS: 24 

NIVELL: P4 

Nº DE PLACES: 15 

 

 
FUTBOL SALA 

  

Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de 

l’escola. 
  

 


