Extraescolars
Turó de Can Mates
Curs - 2020-2021

PREU/MES: 42€
CURSOS : P4/P5 DIMARTS
1R A 3R DIJOUS

Dansa Menchu Durán som una escola de dansa reconeguda pel nostre mètode
pedagògic i els valors que transmetem als alumnes, amb una llarga trajectòria.
Hem creat un mètode perquè l’alumne es diverteixi i aprengui ràpidament a
potenciar la seva expressivitat corporal. El nostre principal objectiu és convertir la
classe de dansa en un moment divertit i especial i, així, oferir oportunitats a tots els
infants que tinguin ganes de gaudir i aprendre a ballar. Oferim classes on, a través
de la diversió, l’alumne millora considerablement.
Valors que transmetem a través de la dansa :
• Autoestima i seguretat en un mateix
• Treball en equip
• Esforç i constància
• Autoconeixement
• Tolerància
• Respecte
• Crear hàbits saludables
• Acceptació d’un mateix
• Superació
• Creativitat
• Il·lusió

PREU/MES – 60,50€ (1h/setm) material 73€ (curs)
87€ (1,30h/setm)material (79€ curs)
104€ 2h/setm) material (79€ curs)
CURSOS –P3 a 6è -(consulteu graella per saber dies)

Kids&Us utilitza una metodologia d’aprenentatge de l’anglès pròpia i basada en el procés
natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre
determinat, natural i espontani.
Tots els professors Kids&Us han rebut formació específica per poder impartir classes amb
el nostre mètode.
A més de proporcionar-los una formació contínua, també els avaluem periòdicament
mitjançant auditories internes per tal de garantir així la qualitat de les nostres classes.
Quins objectius té Kids&Us? El nostre mètode vol que, des del primer dia, els nens i
nenes:
• Aprenguin naturalment aprofitant els seus recursos innats
• Tinguin un contacte amb l’anglès directament des del primer dia, sense adaptacions ni
omissions, per tal que duguin a terme un aprenentatge global de l’idioma;
• Interioritzin la gramàtica elemental de l’anglès de manera natural i espontània;
• Siguin capaços de comunicar-se;
• Tinguin una bona pronunciació;
• Desenvolupin una bona comprensió oral encara que no ho entenguin tot paraula per
paraula
• Trobin més senzill l’aprenentatge de l’anglès en general. .
És important destacar que Kids&Us no és només una metodologia per infants que
comença i acaba en un moment determinat, sinó que el mètode acompanyarà els nens i
nenes des de l’inici del seu aprenentatge fins a l’obtenció del PROFIENCY a l’edat
aproximada de 18 anys Per als alumnes de nova incorporació a la metodologia Kids&Us, la
divisió de nivells és la següent
Els nens/es de P3 anirien al nivell del personatge SAM.
Els nens/es de P4 i P5 anirien al nivell del personatge EMMA.
Els nens/es de 1r i 2n anirien al nivell del personatge OLIVER.
Els alumnes de 3r i 4rt de primària realitzaran el nivell JR. STARTER
Els alumnes de 5è i 6è realitzaran el nivell JR 1 o 2 en funció del seu nivell.
Els alumnes que ja hagin cursat Kids&Us prèviament podran continuar amb el següent
personatge que els toca.

PREU/MES: 46€
CURSOS: P4 A 2N
DIA: DIMARTS (90MIN)

Si t’agrada pintar amb pintures,
retallar, fer fang i provar moltes
tècniques més, aquest és el teu taller!
Si tens idees genials o en vols tenir,
aquí t’ensenyaré a dur-les a terme.

L’objectiu principal d’aquest taller és potenciar la
creativitat dels nens i nenes a través de diferents
propostes plàstiques. Cada curs triem un tema per
a desenvolupar les diferents activitats que farem, tant
de dibuix, com de pintura, com de volum. I a partir
d’imatges, de contes, d’elements de la natura,...iniciem
l’explicació de cada activitat. Després de l’explicació de l’activitat hi ha un treball
de dibuix. En la majoria de casos es parteix d’una observació. D’un comentari
de la forma i una posterior plasmació en el paper.
. A través de la pintura aprendrem a controlar el nostre traç, a apreciar les
games de colors fent barreges. I serà amb el fang, i el paper maixé amb
els materials que podrem reflectir les tres dimensions.

MATERIAL: Una bata marcada amb el nom i una beta per penjar.
Aquesta bata es quedarà al taller

PREU/MES: 47€
CURSOS: P4 A 6È i P3 (ÙLTIM TRIM)
DIA:DIJOUS

HORARI:
16’30h Recollida dels nens/es a la classe i pujada a l’autocar.
18’15h. Recollida d’alumnes per els pares o tutors, a la piscina.
.

QUE CAL PORTAR:
Cada dia de piscina els nens/es hauran de portar, tot ben marcat :
TOVALLOLA O BARNÚS
BANYADOR
CASQUET DE BANY
SABATILLES DE BANY (TIPUS XANCLES)
Tot dins d’una bossa a dins de la motxilla.
Preguem per aquest dia, roba còmode.

PREU/MES: 36€
CURSOS: 1R/2N DIJOUS
3R A 6È DLLUNS

Un taller de teatre és una bona eina per poder treure a l’exterior la riquesa
interior que cadascú té.
És un mitjà per a ser conscients de la utilització del nostre cos; incloent-hi la
veu És una vivència col·lectiva que ajuda a l’individu a integrar-se i interactuar
amb d’altres individus. És una oportunitat de poder ampliar horitzons emocionals
i mentals, interpretant i defenent personatges o situacions que, en un principi,
estan allunyats de la nostra manera de ser o funcionar.
En les activitats de teatre desenvolupem i potenciem 5 aspectes claus per a
poder arribar a comprendre i escenificar una obra de teatre ( tant sigui de text,
com de gest)..

La desinhibició. Per perdre la por a parlar i a expressar-nos en públic.
Passar a l’actitud activa. La acció, la motivació i l’autoestima.
La expressió oral i corporal. Per a dominar les eines de comunicació.
Saber mirar, escoltar, expressar i despertar l’esperit crític.
La relació amb el que ens envolta. A nivell d’observació ,atenció
i intervenció
Les emocions, els pensaments, els sentiments, els gustos,
la imaginació i creativitat..
L’ agilitat mental. La desinhibició. Per perdre la por a parlar i expressar-nos
en públic.

PREU/MES: 36€
CURSOS: P4/P5 DIMECRES
1R A 3R DILLUNS

El nostre principal objectiu és i introduir el tennis a les escoles d’una manera fàcil i
divertida, buscant al mateix temps que els nens i les nenes es familiaritzin amb els
considerats cops bàsics dels nostres esport: dreta, revés, servei, volea de dreta, volea de
revés i el remat.
D’aquesta manera hem intentat desenvolupar un mètode d’ensenyament basat en:
L’aprenentatge mitjançant la diversió.
L’aprenentatge mitjançant el descobriment.
El desenvolupament de les habilitats psicomotrius.
L’aprenentatge dinàmic.
L’èxit immediat, basat amb la utilització de material adequat a les
edats dels alumnes
MATERIAL:
Tant les xarxes, com les pilotes, les raquetes utilitzades estan adaptades a les edats del
nen/a per tal de facilitar el seu aprenentatge

PREU/MES: 52€
CURSOS: P5/1R I 2N A 3R
DIA: DIMECRES
Codelearn ha creat un mètode d’ensenyament de la programació i la robòtica en la qual a partir
d’una plataforma gamificada i la participació en diferents projectes, els alumnes s’introduiran al
món de la tecnologia.
El nostres objectius principals serien:
Educar i formar les properes generacions en les habilitats claus de segle XXI.
Fomentar aquelles habilitats i competències que es desenvolupen mitjançant la
programació.
La creativitat, el pensament computacional i la col·laboració són algunes de les competències
que podran adquirir participant en la nostre extraescolar.
Més enllà de la plataforma on aniran aprenent diferents llenguatges de programació, realitzarem
projectes relacionats amb:
Robòtica
Disseny 3D
Electrònica
Creació de videojocs
PROJECT STEAM PER A GRUP DE P5/1R
El projecte STEAM (Science, Technology, Enginyering, Art i Maths) consisteix en apropar la
tecnologia i la ciencia d’una manera lúdica a tots els nens i nenes. A partir de projectes serem
petits investigadors que aniran descobrint i gaudint d’aquest món tecnològic.

PREU/MES: 36€
CURS: P3 P4 I P5
DIA: DILLUNS
Qui som?
La Batuescola és una escola de música que pren la percussió i la pràctica grupal com a
eixos transversals per formar, integrar i cohesionar els més petits sempre a través de la
diversió.
Descripció de l'activitat
Descobriment bàsic i experimental de la música a través de la pràctica del ritme. Toquem,
cantem, ballem i juguem per tal d'aprendre les nocions bàsiques del llenguatge musical, i
introduïm els instruments de la batucada per descobrir el so i el silenci, l'agut i el greu, el
ràpid i el lent, etcètera.
Continguts
La percussió com a eina transversal per desenvolupar la intel·ligència, la motricitat,
l’escolta activa, el saber estar i la socialització des d’una vessant sempre lúdica.
Dualismes bàsics del llenguatge musical i la seva experimentació a través de l'audició, la
pràctica, la dansa o el cant.
El sentiment de pertinença, l’estima i la solidaritat amb el centre, els companys i tot allò
que ens envolta.

PREU/MES: 36€
CURS: 3R A 6È
DIA: DIMARTS
Descripció de l'activitat
Creació d'una banda de percussió infantil amb tots els ets i uts per aprendre i gaudir amb
el ritme a través de la màgica experiència de formar part d'un conjunt instrumental; amb
instruments d'arreu del món i tot l'equipament necessari per descobrir la música des
d'una òptica divertida, col·lectiva i plena d'interacció social.
Continguts
La percussió com a eina transversal per desenvolupar la intel·ligència, la motricitat,
l’escolta activa, el saber estar i la socialització des d’una vessant sempre lúdica.
La pràctica musical com a espectacle per gaudir i interactuar amb el públic.
El treball en equip i la cohesió grupal, l'aprenentatge mutu i la persecució d’objectius i
reptes col·lectius. El sentiment de pertinença, l’estima i la solidaritat amb el centre, els
companys i tot allò que ens envolta.
Material que aportem:
Instruments: Surdos, Rocars, Esquellots, Tamborins, Timbinhas, Caixa, Xiulet,
Accessoris, Baquetes, Corretges, Taps de les orelles

PREU MES: 27,72€
CURSOS: P5/1R
DIA: DIMARTS
Introducció
Iniciació esportiva, és una activitat que té com a finalitat enriquir les habilitats bàsiques , de
manera que els nens/es tinguin una base motriu sobre la qual desenvolupar les habilitats
específiques ( els esports)
Objectius:
Experimentar i desenvolupar les habilitats específiques de manera que l’alumne esdevingui
més autònom. Descobrir les normes o els signes d’interacció dels diferents esports. Descobrir
el concepte “competència” en relació a la motricitat
Procediments:
Les sessions estaran basades en el desenvolupament d’aquestes activitats: marxa, punteria,
salts, botar, xutar, coordinació, auto desplaçament, llençar, agafar o rebre..
Al llarg del curs es treballaran les diferents habilitats específiques mitjançant circuits o jocs. A
més a més, anirem descobrint les normes bàsiques dels diferents esports a través del joc.
Al llarg de la etapa hi hauran 2 programacions diferents amb una continuïtat i progressió entre
les dues etapes, P5 i 1r.
Es tracta d’una iniciació en l’execució de gestos tècnics de les activitats proposades.

PREU MES: 23,83€
CURSOS: P3 DIMARTS
P4 DIJOUS

Introducció
Psicomotricitat, es pot entendre com aquella pràctica educativa que es basa en la globalitat del
nen/a. Aquesta paraula “globalitat” que es produeix simultaneïtat afectiva, cognitiva i motriu, la
qual cosa es manifesta amb la manera d’estar del nen/a en el món i això és el que en direm
expressivitat psicomotriu.
A través de la psicomotricitat es pretén que sigui una pràctica corporal que es basa en el
desenvolupament global del nen/a a partir :
Del joc motriu (aspecte corporal)
Del joc simbòlic (aspecte afectiu)
De l’expressió verbal i plàstica (aspecte cognitiu)
Per tant les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través dels jocs col·lectius.
Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentaria, l’equilibri i l’orientació
en l’espai i el temps: lateralitat.
Objectius
L’aprofundiment en la seva pròpia persona projecta l’Infant cap a la comunicació amb els altres
i la intervenció sobre l’entorn. Comunicar, implicar, saber donar, saber rebre i saber demanar,
és d’aquesta manera que progressivament el nen/a expressa a través de la creació de
moviments corporals. La comunicació amb ell/a mateix/a, els altres, els objectes i l’entorn. La
capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual i de relació amb els altre. La capacitat de
pensament operacional: anàlisi i síntesi del que ha passat, descrivint, seqüenciant, enumerant
allò concret.

PREU/MES: 30,31€
CURSOS: 1R A 3R
DIA: DIMECRES

Objectius. L’objectiu principal és fer descobrir a tots els nens i nenes els valors
d’aquest esport i el treball en equip. Aquest procés pretén principalment que la nena
s’ho passi bé tot fomentant el companyerisme i el desenvolupament , la coordinació,
el moviment i l’expressió corporal, el sentit de l’oïda i de l’espai.
Continguts: Introducció dels aparells (pilota, cèrcol i cinta) Desenvolupar la
consciència corporal mitjançant la dansa
Iniciar en el treball de la flexibilitat i potenciar l’hàbit dels escalfaments i estiraments.
Potenciar els aspectes psicològics, com ara la concentració, la memòria i l’atenció.
Conèixer el ritme de les músiques en relació als seus balls.

PREU/MES: 27,72€
CURSOS: 3R A 6È
DIA: DIJOUS
Introducció
La pràctica de l'atletisme millora les capacitats condicionals i coordinatives individuals.
Facilita el desenvolupament físic i contribueix a la formació de la personalitat amb la
pràctica de les diferents modalitats: Salts longitudinals i verticals, llançaments, curses
de velocitat i resistència.
Aquesta amplia gamma de modalitats facilita que els seus practicants adquireixen un
gran nombre de habilitats motrius i esportives, transferibles a altres esports.
Objectius
Contribuir al desenvolupament integral de la persona.
Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d'un estil de vida saludable.
Adquisició d’hàbits saludables.
Aprendre a acceptar les nostres limitacions i les dels companys.
Entendre l'esport com una forma important de relacionar-se socialment.
Afavorir l’adquisició de valors i normes de respecte vers les altres companys i
entorn.
Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida.
Ajudar a controlar situacions d'estrès com poden ser les competicions.
Fomentar la pràctica d'aquest esport.

PREU/MES: 27,72€
CURS: 2N
DIA : DILLUNS

L’activitat multiesportiva individual pels infants de 2n de primària neix vers la necessitat i
demanda de l’especialització esportiva en aquestes edats.
Els alumnes de P5 i 1r realitzen Iniciació Esportiva, amb l’objectiu d’adquirir un
coneixement bàsic de diferents esports sempre de forma lúdica reglada sempre adaptantse al grup. Pels alumnes de segon, l´objectiu és començar a donar una base esportiva més
concreta, segmentada en blocs trimestrals de tres esports: Atletisme, esports alternatius
(bitlles catalanes, frisbee), tennis taula. Hi haurà la possibilitat de participar en la
Lliga d’Atletisme que conta de 3 trobades.
Objectius Conèixer les normes bàsiques de cada esport per poder realitzar trobades.
Aprendre la tècnica bàsica dels diferents esports seleccionats. Obtenir per part de l’alumnat
una noció general del que pot oferir cada esport. Fomentar el respecte als adversaris, la
figura arbitral coma a tutor de joc i el material Adquirir els hàbits higiènics propis del món de
l’esport.
Continguts
Treball específic de cada esport durant dos mesos, conjuntament amb la resta dels centres
de la ciutat.
Treballar, valorar i premiar el respecte i el joc net.
Les trobades tindran un format de festa amb la resta de centres.
Més endavant us farem arribar el calendari de trobades.

PREU/MES: 27,72€
CURS: 2N
DIA: DIMECRES

L’activitat multiesportiva col·lectiva pels infants de 2n de primària neix vers la necessitat i
demanda de l’especialització esportiva en aquestes edats.
Els alumnes de segon, fixem com objectiu començar a donar una base esportiva més
concreta, segmentada en blocs de tres mesos i tres esports: bàsquet, handbol, i vòlei.A
l´hora es crearà una lliga, la MULTILLIGA, 2 jornades per esport i trimestre en forma de
competició, amb un total de 6 jornades. La competició sempre serà adaptada a l´edat dels
participants, amb la intenció d´apropar el nen/a de forma progressiva al món de la
competició i l’especialització esportiva.
Objectius Conèixer les normes bàsiques de cada esport per poder realitzar la lliga en
format de competició. Aprendre la tècnica bàsica dels diferents esports seleccionats.
Obtenir per part de l’alumnat una noció general del que pot oferir cada esport. Fomentar
cohesió i el treball en equip. Fomentar el respecte als adversaris, la figura arbitral com a
tutor de joc i el material Adquirir els hàbits higiènics propis del món de l’esport.
Continguts
Tècnica bàsica i adaptada a l’edat del: bàsquet, handbol i vòlei.
Treball específic de cada esport durant dos mesos, conjuntament amb la resta dels centres
de la ciutat.
Treballar, valorar i premiar el respecte i el joc net.
Format de competició: Acta en volem 5, i no per resultat esportiu
Més endavant us farem arribar el calendari de trobades

PREU/MES: 44,81€
CURSOS: 3R A 6È
DIES: DIMARTS I DIJOUS
Introducció
La filosofia dels JEE en el seu programa de bàsquet, és que sigui un complement
formatiu mitjançant l’esport, desenvolupant bàsicament habilitats basades en
l’aprenentatge de l’u contra u, els jocs reduïts i els valors associats a l’esport.
Objectius
Educar: Inculcar valors i hàbits.
Iniciar la pràctica d’aquest esport col·lectiu. Donar qualitat en servei i formació a
l’estructura del nostre esport en els JEE.
La competició com una eina més on tots els nens/es han de poder participar i gaudir
del nostre esport. El resultat ha de ser el de menys,
l’important és l’evolució en tots els aspectes formatius que volem inculcar, des dels
hàbits i valors formatius fins el desenvolupament correcte de les capacitats motores
bàsiques
És l’edat ideal per el desenvolupament motor i tenen una gran capacitat
d’aprenentatge. En aquesta edat, els nens/es tenen una gran necessitat d’autoestima.
El seu objectiu principal es jugar i divertir-se.
Realitzarem exercicis/jocs dinàmics participatius i senzills. Els nens/es en aquesta edat
son dispersos i la manera d’obtenir un grau elevat d’atenció és a través de no aturar
els entrenaments i de tenir els nens/es amb molta activitat tan física com mental.

PREU/MES: 44,81€
CURSOS: 3R A 6È
DIES: DILLUNS I DIMECRES

Introducció
L’handbol és un esport d’equip amb molta tradició a Sant Cugat. Una vegada s’acaba
l’activitat a l’escola, el nen/a podrà seguir jugant al Club Handbol Sant Cugat. Des de
l’OMET s’ofereix la possibilitat de practicar-lo seguint el programa d’esport escolar.
Objectius
Els objectius a desenvolupar són els següents: Objectius motors, Objectius tècnics
individuals, Objectius tàctics col·lectius (ofensius i defensius), Objectius psicològics,
socials i educatius
Continguts
Motors : desenvolupament de la formació físico-motora tant d’una manera general
(relació espai- temps) com d’una manera més especial relacionada amb l’handbol.
Coordinació dinàmica general
1- Coordinació dinàmica especial
2- Capacitat d’equilibri i reequilibri
3- Capacitat d’orientació
4- Capacitat de dissociació segmentària
5- Capacitat de reacció.
Tècnics individuals : el desenvolupament del joc de l’handbol fa obligatòriament
necessària una bona adaptació i un correcte maneig de la
Pilota .En aquest sentit es treballa principalment el bot, la passada, la recepció i el
llançament.
Tàctics col·lectius : tant defensiva com ofensiva, i la discriminació de rols atacantdefensor.
Defensivament es treballa el control de l’atacant amb pilota i el control de l’atacant
sense pilota, així com la intercepció.
Ofensivament es treballa principalment el desmarcatge sense pilota.

PREU/MES: 44,81€
CURSOS: 3R A 6È
DIES: DILLUNS I DIMECRES

Activitat adreçada a aprendre i a millorar els aspectes tècnics i tàctics del voleibol.
L’alumnat té l’opció de poder seguir fent l’activitat amb el Club Voleibol Sant Cugat
una vegada s’acabi l’etapa escolar.
Consisteix en dos entrenaments setmanals i un partit el dissabte*.
*Els cursos de 3r i 4t participen en trobades.
Objectius generals:
Aprendre i millorar els gestos tècnics del voleibol (el toc d’avantbraç, el toc
de dits, el servei i el remat).
Conèixer i saber utilitzar les tàctiques bàsiques.
Relacionar-se amb els companys del propi equip i de la competició.
Aprendre a competir: saber guanyar i perdre.

PREU/MES: 30,31€
CURSOS: 3R A 6È
DIA: DIJOUS
El Hip-Hop és caracteritza per ser un tipus de ball molt rítmic i a on conflueixen les
habilitats musicals i les habilitats físiques. A través d’aquesta activitat també es
treballen diversos valors com l’acceptació d’un mateix i del grup, el companyerisme i
la perseverança. Al llarg del temps ha esdevingut un estil de ball que té un gran
arrelament social, especialment entre els joves, que han transformat les seves arrels i
l’han convertit en una manifestació esportiva sense fronteres.
Objectius
Estimular les capacitats coordinatives.
Fomentar la vessant lúdica de l’esport.
Potenciar l’expressió corporal i el sentit del ritme.
Conèixer els passos i moviments bàsics del Hip-Hop
Iniciar l’alumnat en el muntatge de coreografies.
Fomentar el respecte entre els companys.
Continguts :
Moviments bàsics del Hip-Hop.
Muntatge de coreografies.

L’activitat es complementa amb trobades comarcals en les que es realitzaran
exhibicions dels balls entrenats i en la que participaran els altres grups del municipi i
de la comarca.
Les trobades es realitzen en dissabte matí. Està previst participar a les trobades de
Sant Cugat, Rubí i a la festa de cloenda.

PRE/MES: 33€
CURSOS: P3 A P5
DIA: DIMECRES

L’objectiu principal del taller és l’amor al circ, per això és important aprendre les
habilitats amb suavitat, sentint afecte en cada pas del procés. Quan volem realitzar
alguna cosa i no ens surt, moltes vegades sentim ràbia o tristesa. Gestionar aquesta
frustració forma part del procés a l’hora d’adquirir les habilitats.
Divisió de l’espai per racons: cada racó correspon a una disciplina de circ i té una
estructuració espacial apropiada i material a disposició.
Racó dels malabars: Diàbolos, masses, plat xinès, pilotes, carioques, hula
hops, mocadors, anelles
Racó de l'acrobàcia de terra i equilibris sobre objectes
Racó de l'acrobàcia aèria: Teles i Trapezi

PREU/MES: 33€
CURSOS 1R A 6È
DIA: DILLUNS

Proposem un espai de joc i experimentació a partir de les tècniques i objectes circenses. Fem
servir aquestes eines per apropar-nos a cada infant, ajudant-lo a conèixer i potenciar les seves
habilitats, tant motrius com socials.
Treball corporal, dissociació, ritme, expressió i llenguatge del cos.
En totes les disciplines es pot jugar tant sol / a com per parelles, grups de tres o grups més
grans.

Objectius específics de cada tècnica:
Acrobacia:
Algunes de les accions que es desenvolupen: rodar, imitació i estudi del moviment d’animals,
equilibris amb les diferents parts del cos, parada sobre el cap, fer el pi, tombarelles, iniciació a
la roda, ponts, piràmides
Malabars:
Que els infants coneguin els diferents objectes de malabars i experimentin amb les seves
possibilitats segons la seva forma i el seu pes.
Algunes de les accions que es desenvolupen: sostenir, llançar, tallar, bloquejar, equilibris amb
els objectes, rodar.
Acrobacia aeria:
Que els infants experimentin amb els girs, els pèndols, les inversions i la força de la gravetat.
Que se sentin acompanyats en l’identificació i superació de les seves pors.
Algunes de les accions que es desenvolupen: gronxar, girar, enfilar-se, lliscar.
Clown:
Que els infants descobreixin i experimentin amb les emocions i els sentiments: actuar, ballar,
crear un personatge, reviure emocions

PREU/MES: 49 €
CURSOS: 3R A 6È
DIA: DIMARTS (90 MIN)
En aquest taller aprendrem a cosir a mà, el fil i l´agulla seran el nostre pinzell i la nostra
pintura. Diferents punts de brodat ens ajudaran a representar textures.
També farem tapís i tot de tècniques experimentals d’art tèxtil.

Descobrirem noves maneres de representar idees, i coneixerem un munt d’artistes molt
interessants.

BON DIA (de setembre a juny)
En aquest espai els nens i nenes tenen una estona per esmorzar i després un temps
lúdic, amb una oferta de jocs adequats a l’edat, treballant actituds, hàbits i valors .
Horari:
l’horari del servei serà de 7:45 a 9:00 i de 8.30h a 9:00h de dilluns a divendres.
Funcionament:
El servei comença a les 7:45. Els nens/es entraran pel vestíbul, fins al menjador.
Observacions:
Heu d’omplir el full d’inscripció del servei de bon dia, assenyalant l’opció escollida.
Quan vulgueu prescindir del servei, haureu de fer la baixa, signant el full corresponent.
El servei esporàdic, està pensat per urgències i situacions imprevistes. És per això
que es pot fer servir sense avisar, des de les 7.45h i l’import és el mateix sempre.
Si considereu que han de venir més de 7 dies esporàdics al mes, és millor fer-los
fixes, d’aquesta forma podem controlar millor la ràtio.
Si s’ha escollit la franja horària de 8.30h a 9h i s’arriba abans repetidament, se’ls
cobrarà la quota sencera.
Quan un alumne usuari del Bon Dia, falta repetidament i no en tenim coneixement,
avisem a les famílies, de tota manera no ens fem responsables si es queden fora, per
decisió pròpia.
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