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AFA ESCOLA MONTSENY

CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,
us oferim el programa d’activitats extraescolars per al curs 2020-21. Esperem que les trobeu prou interessants,
educatives, i divertides!
PATINATGE ARTÍSTIC
Aprendre a patinar i practicar diferents habilitats amb els patins. Treball
de la sensibilitat artística englobada en aquest esport.
❒

DOMINI DELS PATINS

❒

EQUILIBRI I LLISCAMENTS

❒

ARRENCADA I FRENADA

❒

CIRCUITS I VELOCITAT PATINATGE URBÀ

❒

JOCS ESPORTIUS

❒

LATERALS I ESQUENA

❒

JOCS I COREOGRAFIES DE PATINATGE ARTÍSTIC

❒

S’HA DE DISPOSAR DE PATINS

ROBÒTICA
Adreçat a alumnes de primària, on els/les participants podran aprendre,
experimentar i divertir-se a través de la ROBÒTICA amb classes dinàmiques i
lúdiques.
❒

ROBÒTICA

❒

PROGRAMACIÓ

❒

SCRATCH

❒

IMPRESSIÓ 3D

❒

REALITAT VIRTUAL

❒

DRONS

BATUCADA
Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant el ritme i la percussió.
Crear nous espais d´ imaginació. Aprendre iexperimentar amb diferents
instruments.
❒

TREBALL DE PERCUSSIÓ

❒

TREBALL DEL RITME

❒

JOCS RÍTMICS CORPORALS

❒

PERCUSSIONS CORPORALS I DE L'ENTORN

❒

CONSTRUCCIÓ D'INSTRUMENTS

❒

IMPROVISACIÓ I RITMES

BECA

TALLER DE MÀGIA
Endinsa´t en el món de la màgia!!! Impartit per monitors-mags professionals.
Un taller on els infants podran aprendre els millors trucs de màgia, expressió i
interpretació alhora que desenvolupen el seu sentit de l'observació, imaginació, enginy,
i moltes habilitats més!
❒

MATERIALS MÀGICS

❒

TRUCS

❒

JOCS D'HABILITAT I COORDINACIÓ

❒

JOCS AMB DIFERENTS ELEMENTS

❒

JOCS D'OBSERVACIÓ

❒

EXPRESSIÓ I INTERPRETACIÓ. ANEM A ESCENA!!!

TALLER DE CINEMA
Vine a gaudir de l'espectacle del cinema! D
 iferents activitats ens ajudaran a conèixer el món que envolta el novè art, la seva
història i el seu procés de creació.Agafarem la càmera i a filmar!!!! Rodarem una pel·lícula!!!
Activitats i tallers de cinema per descobrir la producció cinematogràfica. Si voleu descobrir el fascinant món del cinema i la
imatge de manera lúdica i divertida aquest és el vostre espai! Comptarem amb professionals que ens ensenyaran tots els secrets.
OBJECTIU ESPECÍFIC
Apropar als infants al món del cinema en totes les seves vessants: lúdica, tècnica, organitzativa, històrica, cultural, mitjançant
activitats i diferents tallers de cinema.
❒

Abans del cinema. Inicis.

❒

Jocs de llanterna màgica. Tècnica del Croma.

❒

Construcció de joguines òptiques.

❒

Llenguatge cinematogràfic.

❒

Cinema mut.

❒

Ombres i Llums al cinema.

❒

Història i èpoques del cinema. Pel·lícules , actors i actrius.

❒

Gèneres cinematogràfics.

❒

El cinema musical.

❒

El doblatge.

❒

El rodatge. Fases de realització d'una pel·lícula.

❒

El càsting i assajos.

❒

Cinema d'animació. Cinema fantàstic.

❒

L´Equip tècnic, els oficis del cinema.

❒

Escenografia: decorats, escenaris, vestuari, caracterització.

❒

Fem efectes especials.

❒

El guió.

❒

Hollywood: Els Oscar i altres festivals. El passeig de la fama. Camí de les estrelles.

❒

Noves tecnologies.

❒

Stop Motion.

GRAELLA ACTIVITATS
Totes les activitats estan proposades per primària de 1r a 6è. Es faran grups estables segons inscripció.
DILLUNS
TALLER DE MÀGIA

DIMARTS
PATINATGE
ARTÍSTIC

DIMECRES
ROBÒTICA

DIJOUS
BATUCADA

DIVENDRES
CINEMA I MITJANS
AUDIOVISUALS

PREU DE LES ACTIVITATS 20€ mensuals / alumne. PATINATGE / BATUCADA / CINEMA I AUDIOVISUALS
27€ mensuals / alumne. ESCOLA DE MÀGIA
35€ mensuals / alumne. ROBÒTICA
INSCRIPCIÓ:DEL 17 AL 30 DE SETEMBRE
Podeu fer la inscripció On-Line, entrant al següent Link: https://forms.gle/gNjrtdbcQYMG88bR8
o escanejant el codi QR
INICI DEL CURS:5 OCTUBRE
INFORMACIÓ: 
Diver´s: de 9 a 14h i de 16 a 18h al 93 446 42 91 o a l´AMPA
NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ
●
●
●
●
●

La inscripció de les activitats és trimestral.
Les quotes es cobraran mensualment.
Es farà el cobrament de la primera quota al moment de la inscripció.
El retorn de qualsevol rebut serà reclamat amb un increment de 3€ per comissió del banc.
Per donar-se de baixa o d'alta d'una activitat, s´haurà de comunicar almenys una setmana abans del final de trimestre.
1r trimestre: 28 setembre-octubre / novembre / desembre
2n trimestre: gener / febrer / març
3r trimestre: abril / 28 maig (s'adaptarà la quota a 2 mesos en lloc de 3. Part proporcional)

