ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2019/2020

1r i 2n de Primària
Cal fer la sol·licitud d'inscripció a través de Clickedu o a les oficines de Bell-lloc abans del 21 de
juliol. La inscripció queda formalitzada un cop rebeu un correu electrònic de confirmació abans del
24 de juliol.
Us recordem que per participar a les activitats extraescolars, és condició indispensable estar al dia
de les quotes escolars del vostre fill.

ACTIVITATS ESPORTIVES
1. ACTIVITAT: Futbol pre-benjamins
Entrenaments: dilluns i divendres de 17:00 a 19:00 h.
Cost: 50€ mensuals de setembre a juny (o un únic pagament de 500€ per tot el curs)
2. ACTIVITAT: Handbol pre-benjamins
Entrenaments: dimarts i dijous de 17:00 a 19:00 h.
Cost: 50€ mensuals de setembre a juny (o un únic pagament de 500€ per tot el curs)

ACTIVITATS MIGDIA
A partir del curs vinent oferirem un mòdul diari d'activitats extraescolars al migdia, amb una àmplia
oferta formativa que esperem que sigui del vostre interès.
L'horari d'aquestes activitats serà de 13:30 a 14:10 h.
L'oferta de totes les activitats està condicionada a un número mínim de participants.
Donat que el descans és també un espai educatiu, les activitats extraescolars podran ocupar un
màxim de 4 dies a la setmana (no es podran superar les 4 sessions setmanals).
1. ACTIVITAT: Creativitat i emocions
Un espai de creació artística on a través de diferents llenguatges i materials, – pintura, escriptura,
volum i modelat, el cos, la veu, etc – els infants connecten amb la seva capacitat de crear més
enlla dels estereotips o del que tenen apre s com a correcte, atrevint-se a innovar, cercant un
estil propi i donant-li valor.
El cost ja inclou tot el material necessari per al desenvolupament de les activitats. En aquesta
activitat, a diferència de la resta d'extraescolars, les sessions tenen una durada d'una hora.
Professora: Mónica Ferrerós (La Bullidora).
Cost: 45 €
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2. ACTIVITAT: Llegeix i viu grans aventures
Llegir és divertit... Però si encara em costa llegir, com puc gaudir d’una història?
En aquest espai aprendràs a viure les històries dels llibres, amb la lectura comentada de contes, amb
dinàmiques i activitats divertides entorn de la lectura. L'activitat consta de dues sessions setmanals
de 40'.
El cost inclou tot el material necessari pel desenvolupament de l'activitat.
Professor: Departament de llengües.
Cost: 20 €
3. ACTIVITAT: Anglès lúdic
Mitjançant contes, cançons i jocs anirem aprofundint en el coneixement de l'anglès d'una manera
amena i divertida. Grups reduïts de no més de 15 alumnes. L'activitat es distribueix en dos mòduls
setmanals de 40 minuts. El cost ja inclou els materials didàctics que farem servir al llarg del curs.
Professor: Toni Riera.
Cost: 40 €
4. ACTIVITAT: Violí
Classes d'iniciació al violí adaptades al nivell i a l'edat dels alumnes impartides per Alfredo Salcedo,
llicenciat en Music and Violin Performance al prestigiós Boston Conservatory. Cada sessió té una
durada de 40' i es realitzen en grupets de 2 o 3 alumnes. L'escola ja disposa de violins per impartir
les classes.
Professor: Alfredo Salcedo.
Cost: 48 €
5. ACTIVITAT: Intel·ligència emocional
L'objectiu principal d'aquesta activitat és dotar els nens d'una major compete ncia emocional,
aconseguint que aprenguin a recone ixer, expressar i gestionar adequadament les seves emocions,
incrementant així l’autoestima, la confiança i els seus recursos personals.
En cada sessió de 40 minuts, treballarem una compete ncia emocional diferent, i es divideix en
quatre parts: comencem amb el me tode Mindfulness, on aprenen el valor de la concentració, la
relaxació, l'atenció plena... trobant en aquest me tode la calma, la serenor i l'equilibri emocional.
Seguim amb la roda de les emocions (expliquem com ens sentim) i així treballem també la cohesió
del grup, l’escolta activa i el respecte. Fem una dina mica on treballem diverses competències
emocionals a través d’una història com a fil conductor i finalitzem amb un joc mogut o un exercici
més tranquil depenent del que hàgim treballat a la sessió. Els pares podeu anar fent el seguiment de
les competències treballades a través de l'aplicació Bynapp que us podeu descarregar gratuïtament
al vostre mòbil.
Professora: Marta Vilardell.
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Cost: 40 €
6. ACTIVITAT: Escacs
Els escacs són una oportunitat per estimular la ment dels nens, ajudant-los a desenvolupar la seva
intuïció i el raonament lògic. També contribueixen a millorar la seva capacitat d’atenció i
concentració i reforç de la memòria. Aprendre a estar en silenci ajuda a fomentar i reforçar
l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incideix positivament en la millora del rendiment
escolar.
El curs està distribuït en una sessió setmanal de 40 minuts i es proposa familiaritzar els alumnes
amb les regles bàsiques del joc i les estratègies i tàctiques per jugar-hi.
Professor: Extern (per determinar).
Cost: 20 €
7. ACTIVITAT: Piano
La música aporta uns valors a l’educació dels infants que difícilment podríem trobar aglutinats en
cap altra activitat, com ara, per exemple, interrelació social i sentiment de grup, desenvolupament
de les emocions, desenvolupament integral del llenguatge expressiu, desenvolupament de les
destreses motrius, estímul de la imaginació, treball de l’organització espacial, millora de capacitats
de la intel·ligència, etc.
Les classes es fan per parelles i tenen una durada de 30’ amb una periodicitat setmanal durant
l’horari lectiu. Recomanem que els alumnes disposin d’un teclat a casa per anar consolidant els
coneixements adquirits a la classe.
Professors: Albert Heredia i Enrique Santamaria.
Cost: 40 €
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