TEATRE I Iniciació (1er-2n)
És una oportunitat per apropar-se al teatre, a la dansa i a la música.
Es combina la dramatúrgia amb la música i el ball. Es treballa
interpretació, improvisació, foniatria, expressió corporal i verbal…
amb diversos tipus de tècniques i combinant cos, oïda, sensibilitat,
imaginació, fantasia, creativitat, espontaneïtat i autonomia.

HORARIS

Les activitats començaran el dilluns 24 de setembre*

TEATRE II (3er-6è)

L’horari de totes les activitats serà de 16.30h a 17.45h.
De 16.30h a 16.45h els nens berenaran i després
començarà l’activitat d’una hora de durada.

És una oportunitat per apropar-se al teatre, a la dansa i a la música.
Es combina la dramatúrgia amb la música i el ball. Es treballa
interpretació, improvisació, foniatria, expressió corporal i verbal…
amb diversos tipus de tècniques i combinant cos, oïda, sensibilitat,
imaginació, fantasia, creativitat, espontaneïtat i autonomia.

El preu de totes les extraescolars d’un dia serà
de 21 €/mes

ESCACS (1r-6è)
Classes d’escacs per desenvolupar la intel·ligència emocional en els
nens i transmetre valors a partir del joc. Amb l’Ivo Espau Alavedra.
Durant el curs es participarà en campionats amb altres escoles.
FUTBOL (1r-6è)
Es treballa la tècnica i les regles del joc, el control físic i mental,
el joc d’equip, el respecte pels companys, tot en un entorn lúdic i
formatiu.
HANBOL (1r-6è)
Handbol l’organitza el Handbol Creu Alta, i es realitzarà a les
instal·lacions de Can Balsach. Es treballa la tècnica i les regles
del joc, el control físic i mental, el joc d’equip, el respecte pels
companys, tot en un entorn lúdic i formatiu.
MULTIESPORTS (P4-1er)
Introducció a la Iniciació Esportiva, amb l’objectiu de proporcionar
un aprenantage bàsic de diferents esports: futbol, handbol i
bàsquet.
PERCUSSIÓ AFRICANA (P5-6è)
Familiarització amb els instruments i la metodologia. Djembé i
Doundouns organitzada com cada any pel David Egea.
DANSA (1r-6è)
Combinació d’exercicis cardiovasculars amb passos de ball i
coreografies dissenyades a partir de la música més actual.
ANGLÈS (P4-6è)
Village Niu Sabadell amb una nova filosofia d’activitats amb aspectes
de les metodologies de la nova escola, i la immersió lingüística,
aprendrem l’anglès d’una forma lúdica i divertida.
FES-T’HO TU MATEIX (1r-6è)
Taller de manualitats aprofitant materials i convertint-los en
objectes d’us. Aprenem a cosir, del paper en fem màscares, dels fils
collarets... aprenent tècniques de ganxet, cartó pedra,...

PREUS

El preu de FUTBOL, HANDBOL, MULTIESPORT i
DANSA serà de 37 €/mes (2 dies a la setmana)
El preu de ANGLÈS serà
de 30 €/mes (1 dia a la setmana) i 30 € Inicials en
concepte del material del curs.
Un cop iniciada l’activitat s’ha de complir el pagament
de tot el trimestre, en cas de donar-se de baixa.

Les inscripcions queden obertes fins a l’inici de curs
i cobrir totes les places. La reserva de places serà per
rigorós ordre d’inscripció.
Entregar el paper d’inscripció a la secretaria de
l´AMPA.
*començaran les activitats que tinguin un mínim de 8
nens inscrits
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ACTIVITAT
DIA
ACTIVITAT

DILLUNS

DIMARTS

Multiesport
P4-1er

Futbol
1er-6è

VA

NO

DIA

Handbol
1er-6è(1)

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Futbol
1er-6è

Multiesport
P4-1er

Dansa
1er-6è

Dansa
1er-6è

Teatre I (Iniciació)
1er-2on

Percussió
Africana
P5-6è

Fes-t’ho tu
mateix
1er-6è

Teatre II
3er-6è

VA

NO

Anglès
P4-6è

ACTIVITAT
DIA
Nom del nen/a
Classe

Escacs
1er-6è

Telèfon
e-mail
Signatura pare/mare

Les activitats són valorades de forma continuada per
una comissió de l’AMPA i de mestres de l’equip educatiu
de l’escola. Si en algun cas un alumne no segueix les
directrius marcades pel monitor de l’activitat o no té una
actitud adequada per a l’activitat i això afecta la resta
del grup, se n’informarà a les famílies i es prendran
les mesures necessàries per a poder garantir un bon
funcionament de l’activitat.

Retallar i entregar a la secretaria de l’Ampa

INFORMACIÓ IMPORTANT

VA

NO

Handbol
1er-6è(1)

(1) L’activitat de Handbol l’organitza el Handbol Creu Alta, i es realitzarà a les instal·lacions de Can Balsach,
un monitor portarà als nens a les seves instal·lacions i els pares els recolliràn allà a l’hora habitual.
Aquesta activitat està pendent de confirmar els dies, per qüestions de permisos amb l’ajuntament, de cessions
d’espais a les escoles. Podria ser que passes a fer-se els dimarts i dijous. En breu s’informarà.
Les activitats que no tinguin un mínim de 8 nens inscrits no es podran realitzar.

Música (1er-6è) i Música i moviment (P4- P-5) es gestiona i organitza directament amb Els Músics de Gràcia.
Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb:
Els músics de Gràcia
www.elsmusicsdegracia.blogspot.com
elsmusicsdegracia@gmail.com

