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CENTRE D’INTERÈS: LES EMOCIONS
I TU, COM ET SENTS?


PER QUÈ: Entenem l’educació emocional com el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les
emocions amb l’objectiu de capacitar als nens i nenes per afrontar millor els reptes que es plantegen en la
vida quotidiana.



COM: El fil conductor serà un conte com a eix vertebral del treball emocional que es portarà a terme en
diferents activitats i propostes.



QUAN: Els dilluns s’explicarà el conte a partir del qual s’organitzaran dinàmiques amb l’objectiu que les nenes
i els nens siguin capaços de posar nom a allò que senten, posar-se en el lloc de l’altra, augmentar el seu
vocabulari emocional i ser capaços de resoldre els conflictes de manera assertiva.



A ON: L’ambient emocional es respirarà a tots els espais

FEM ESPAIS


PER QUÈ: Experimentar, manipular i jugar genera preguntes que ens ajuden a descobrir el món que
ens envolta.



COM: Col·locarem a diferents llocs de l’aula propostes estimulants i variades.



QUAN: 2 cops a la setmana



A ON: Aula de secundària

EXPRES’ART


PER QUÈ: L’art com a mirall, propi i dels altres, ens proporciona créixer,
compartir i saber el que sentim i senten els altres. Un ventall de possibilitats
per poder expressar-nos amb recursos diferents a la paraula.



COM: Farem una petita obra d’art cada setmana que ens emportarem a
casa.



QUAN: 1-2 cops a la setmana



A ON: Aula de secundària

FEM PSICO


PER QUÈ: La psicomotricitat aporta importants beneficis com el domini del
moviment corporal, millora de la memòria, l'atenció i la concentració i la
creativitat dels infants, així com la possibilitat de conèixer i relacionar-se amb
altres i d'afrontar les seves pors.



COM: Una part de la sessió dirigida (circuits, reptes, experimentació amb
materials...), una part més lliure i finalitzar amb una part de relax.



QUAN: 1 cop a la setmana



A ON: Aula de psico o pista

SÓC UN CUINER/A....


PER QUÈ: Cuinar és un gran joc que estimula la creativitat dels nens i les
nenes i és una manera ideal per treballar en equip. Alhora que els ajudarà
a desenvolupar la seva memòria gustativa i olfactiva



COM: Farem una recepta i ens la menjarem



QUAN: 1 cop a la setmana



A ON: Aula de secundària

LLUM NEGRA


PER QUÈ: Estimulació sensorial a través d’experiències vivencials. Un espai
per investigar i experimentar, provocant i despertant la curiositat dels
infants mitjançant múltiples materials.



COM: A través de material fluorescent, pintura de cos, retoladors,
gomets....i la llum negra permetrà crear un ambient màgic.



QUAN: 1 cop a la setmana



A ON: Vestidor núm.2

ANEM A L’AIGUA


PER QUÈ: L’aigua ens dona l’oportunitat de tenir sensacions úniques i
aprendre a nedar ens ajuda a millorar el nostre desenvolupament
psicomotriu.



COM: Propostes diverses amb i sense material on treballem la immersió, la
flotació, els salts, els desplaçaments i jocs per gaudir de l’aigua.



QUAN: 4-5 cops a la setmana



A ON: Piscina gran i petita

JOC HEURÍSTIC amb P3 i P4


PER QUÈ: El mot heurístic procedeix del grec “euridko” i significa descobrir, que és la base
d’aquesta aproximació al joc. Amb la finalitat de que trobin relacions entre ells i omplin,
buidin, apilin, obrin, tanquin, encaixin i es combinin lliurement fins arribar a simbolitzar.



COM: Explorem amb una gran varietat d’objectes que no siguin estrictament joguines, si no
peces soltes i material no estructurat que pot provenir de la vida quotidiana com ara
culleres, carrets de fil, tubs de cartró, sedes, vols de metall, estris de cuina, pots amb tapa...
imaginació al poder! Com més variats en textures, colors, pesos... més enriquidora serà
l’activitat.



QUAN: 2 cops a la setmana



A ON: Aula de secundària o un espai delimitat al porxo.

JOCS ESPORTIUS amb P-5


PER QUÈ: L’esport és un hàbit saludable que afavoreix el desenvolupament psicomotor, en el qual
es desenvolupen valors socials, com el treball en equip, la disciplina, la responsabilitat i la gestió
del temps.



COM: Propostes de joc on ens iniciem en diferents esports.



QUAN: 2 cops a la setmana



A ON: Patis

I A MÉS A MÉS...

FESTA DE L’ESCUMA

INFLABLES

I...TITELLES

ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides es faran per la porta d’infantil (C/. Llobregós)


ACOLLIDA MATINAL: De 7:45 a 8:40h



ENTRADA AL MATÍ: 8:50h



SORTIDA AL MIGDIA: 13:30h



MENJADOR: 13-15h



ENTRADA AL MIGDIA: 14:50h



SORTIDA A LA TARDA: 16:50h

QUÈ CAL PORTAR?


Roba còmoda



Calçat amb el turmell lligat



Esmorzar i ampolla d’aigua



Per anar a la piscina: banyador, casquet de bany, xancletes
o mitjons, tovallola o capa.



Mitjons pels infLables



Qui ho necessiti roba de recanvi

Recordeu: TOT MARCAT AMB EL NOM

I PELS MÉS GRANS.....


DE 1r DE PRIMÀRIA FINS A 3r DE L’ESO PODEN TRIAR ENTRE TRES
PROPOSTES:

•

CASAL MULTIESPORT

•

CAMPUS FUTBOL SALA

•

ESCOLA DE DANSA

CASAL MULTIESPORT


Esports individuals: Bàdminton, tenis, ping pong, gimnàstica i atletisme



Esports col·lectius: Handbol, hoquei, voleibol, bàsquet, beisbol, rugbi i criquet adaptat.



Esports alternatius: korfball, bitlles humanes, acrosport i ultimate



Jocs tradicionals: Indiaca, pitxi, tiroteig, gimcanes, rodada



ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES SEGONS L’EDAT:

• Sessió setmanal de pilota mà al frontó “Bac de Roda” a partir de 3r EP.
•Taller setmanal de batucada amb la “Galeta Percurssió” per a 1r EP i 2n EP.
• Activitats de fitness a partir de 6é EP: cal·listènia, cardio box, spinning, obstacles, spartan
• Acampada a partir de 3r EP (cost no inclós en la tarifa ordinària).


ACTIVITATS PER A TOTS I TOTES:

Bubble games
•

Paddle surf indoor a la piscina

•

Festa de l’escuma

•

Taller de graffiti – art urbà a càrrec d’un artista especialitzat

CAMPUS FUTBOL SALA


Exercicis de tècnica individual i col·lectiva: Control i conducció de pilota, passades, regats, xuts, habilitat i punteria.



Exercicis de tàctica individual i col·lectiva: Exercicis de cooperació i oposició, pressa de decisions, “rondos” dinàmics, anàlisi del joc,
entre d’altres.



Situacions reduïdes de joc: Superioritats i igualtats (1×1, 2×1 etc.)



Situacions reals de joc i competicions internes



Altres modalitats: Bubble football, freestyle i futvolei



ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES SEGONS L’EDAT:

• Sessió setmanal de Padbol a “Padbol Barcelona FC Martinenc” a partir de 3r EP.
• Taller setmanal de batucada amb la “Galeta Percurssió” per a 1r EP i 2n EP.
• Activitats de fitness a partir de 6é EP: cal·listènia, cardio box, spinning, obstacles, spartan.
• Acampada a partir de 3r EP (cost no inclós en la tarifa ordinària).
ACTIVITATS PER A TOTS I TOTES:
• Paddle surf indoor a la piscina
• Festa de l’escuma
• Taller de graffiti – art urbà a càrrec d’un artista especialitzat

ESCOLA DE DANSA


Diferents coreografies i modalitats de dansa: Hip hop, urban reggeaton, clàssic (Ballet, contemporani, jazz) entre d’altres.



Activitats artístiques: Teatre musical, expressió corporal, mim, improvització.



Exercicis no coreogràfics dissenyats per incrementar la mobilitat del cos i millorar la flexibilitat, potenciant la fluïdesa corporal en
els diferents tipus de ball, practicant activitats com ioga, pilates…



Tallers: Vestuari, pintura, maquillatge, body paint.



Sessions de vídeo i fotos de les seves creacions: coreografies setmanals, espai fotogràfic, tik toks…



Jocs i activitats a la piscina



ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES SEGONS L’EDAT:

•Taller setmanal de batucada amb la “Galeta Percurssió” per a 1r EP i 2n EP.

• Acampada a partir de 3r EP (cost no inclós en la tarifa ordinària).


ACTIVITATS PER A TOTS I TOTES:

• Sessió setmanal de Masterclass amb artistes convidats…. Moltes sorpreses!
• Festa de l’escuma
• Taller de graffiti – art urbà a càrrec d’un artista especialitzat

• Paddle surf indoor a la piscina

SORTIDES – A partir de 3r E.Primària



Cada quinzena es realitzarà una sortida de tot el dia.



Setmana del 11-17 juliol – Sortida a la platja: volei platja, futbol platja,
paddle surf, bodyboard… i moltes activitats i jocs al medi natural.



Setmana de 25 a 29 de juliol – Sortida a Illa Fantasia.



Acampada el divendres 8 de juliol.

MOLTES GRÀCIES.
US ESPEREM AQUEST ESTIU!!!!

