AFA ESCOLA GAYARRE
CURS 2021-22 FULL INFORMATIU

SERVEI MATINAL De dilluns a Divendres de 8 a 9h
ESPAI DE TARDES: De dilluns a divendres de 16 a 17h
QUOTES: (mínim 10 alumnes)
• Inscripció fixe mensual tots els dies 1h...........32€ mensual
• Inscripció fixe mensual tots els dies 1/2h........20€ mensual
• Inscripció per dies fixe setmanals:
- 1 dia fixe setmanal...............................10€ mensuals
- 2 dies fixes setmanals......................... 16€ mensuals
- 3 dies fixes setmanals..........................24€ mensuals
- 4 dies fixes setmanals..........................32€ mensuals
• Dies esporàdics o : TIKETS de 10h per utilitzar quan convingui al llarg del curs...........20€
(es podran comprar a les monitores del mateix servei)
Tots aquests preus son per socis de l´AFA, els NO socis, s´incrementen en 4€ per qualsevol servei
L´ESPAI DE TARDES és un espai de servei a les famílies per la conciliació familiar, es un espai de diversió, entreteniment,
educació i creativitat on els nens i nenes de totes les edats trobaran tota mena de jocs i joguines, sempre atesos per monitors/es
que els dinamitzaran amb diferents activitats lúdiques.
•
•
•
•
•

JOC SIMBÒLIC
TITELLES
PUZZLES I JOCS DE TAULA EDUCATIUS
CONSTRUCCIONS
Activitats setmanals de CONTACONTES, PETITES MANUALITATS, DIBUIXOS, TALLERS...
AQUESTS SERVEIS ESTARÀN OBERT DES DE EL PRIMER DIA DE CURS

Inscripcions ON-LINE del 13 al 10 de setembre clicant aquest link:
https://forms.gle/CwdqEAiR8getDjQ2A

Benvolgudes famílies:
Us presentem una proposta d´activitats extraescolars per al proper curs, esperem que les trobeu prou interesants, divertides i
educatives.
• HORARI: 1´15h d´activitat a les tardes després de classes, horari segons esglaonament horari que hi hagi al setembre.
Informarem.
• QUOTES: 18€ mensuals socis AFA / 22€ NO socis
• INSCRIPCIÓ: On-Line del 13 al 20 de setembre clicant aquest link
https://forms.gle/CwdqEAiR8getDjQ2A
• BEQUES IBE: per les activitats esportives. Informarem puntualment en breu sobre com fer la sol·licitud
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS S´INICIEN EL DIA 1 D´OCTUBRE

DILLUNS
ACROBÀCIES I CIRC
P3-P4-P5
PISCINA
P3-P4-P5

DIMARTS
MUSIQUEM
P3-P4-P5
PISCINA
PRIMÀRIA

DIMECRES

PISCINA
P3-P4-P5

DIJOUS
DANSA
P3-P4-P5
FUTBOL
PRIMÀRIA

DIVENDRES
PRE-ESPORT
P3-P4-P5
ACROBÀCIES I CIRC
PRIMÀRIA

Iniciació a l´esport per als mes petits mitjançant el joc esportiu i psicomotriu.
Activitat on els més petits, mitjançant els jocs esportius, aprendran a practicar diferents habilitats físiques, tot treballant des del
coneixement del cos i les seves pròpies limitacions. Treballar la psicomotricitat des de la vessant de l’esport és un pas previ a la
iniciació a l’esport.
JOCS ESPORTIUS I PSICOMOTRIUS
LATERALITAT, COORDINACIÓ, EQUILIBRI
JOCS DE MOVIMENT INDIVIDUAL I COL·LECTIU
INICIACIÓ A DIFERENTS ESPORTS
CIRCUITS I JOCS ALTERNATIUS
TÈCNIQUES I HABILITATS
JOCS AMB PILOTES, FRISBIS, INDIAQUES, RAQUETES,
PARACAIGUDES, ETC..

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques i balls, expressió
corporal i arts escèniques. Aprendre a expressar-se mitjançant la dansa i el
teatre. Crear nous espais d´ imaginació.
Aconseguir una bona coordinació corporal i sincronització amb el grup.
JOCS D´ EXPRESSIÓ I SENSORIALS
PASSOS BÀSICS
MOVIMENT I ESPAI
EVOLUCIONS
RITME I COORDINACIÓ
COREOGRAFIES

La música és important per a la humanitat des que naixem, per què el so està al seu entorn i es de les primeres sensacions que
rebem.
Si voleu que cada infant desenvolupi d´una manera global tota la seva personalitat, la música ha de tenir un lloc en la seva
educació.
Aprendrem a gaudir i expressar-nos mitjançant la música. Crearem nous
espais d´ imaginació.
JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS MITJANÇANT LA MÚSICA
RITME I PULSACIÓ
EDUCACIÓ DE L´OIDA. OIDA INTERIOR
QUALITATS DEL SO (Intensitat, altura, durada, timbre)
INICIACIÓ AL LLENGUATGE MUSICAL
EDUCACIÓ DE LA VEU I CANÇÓ
CREACIÓ - IMPROVISACIÓ
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
DANSES I AUDICIONS
BENEFICIS DE LA MÚSICA PER ALS INFANTS
Els provoca moments de goig, pau i tranquil·litat
Els fa arribar una de les manifestacions més important de la cultura
Es un mitjà de comunicació amb l´adult i amb el mon
Els dona un tipus determinat de vivència
Treballa l´atenció, la sensibilitat i influeix en l´estat psíquic
ASPECTES QUE S´EDUQUEN AMB LA MÚSICA
Educa la veu, l’oïda i el ritme
Desenvolupa el gust estètic, crític i la imaginació

Treballa la expressió i la representació
S’aprèn llenguatge
S´aprèn a estimar les tradicions, i a valorar tot allò que no es material
S’adquireix sentit de grup, disciplina, responsabilitat
Estimula la capacitat de pensar i crear
Introdueix a l´infant en el mon de les arts
LA MÚSICA ES EXPRESSIÓ DE VIDA I COMUNICACIÓ A NIVELL ARTÍSTIC
Per això convé que des de el primer moment la música sigui presentada com a font de goig, no com
un “objecte extern a la persona” sinó com un “esdeveniment intern

Descobrir les possibilitats de moviment a traves del futbol
Combinar les habilitats motrius i les qualitats físiques apreses amb el domini de la pilota del peu i el cos.
Conèixer les regles bàsiques del futbol sala.
Experimentar les habilitats tècniques bàsiques del futbol per poder resoldre
situacions jugades. Tàctiques i estratègies, regat, volea, tisores, passes i
recepcions, tir a gol...
Assolir les diferents tipus de passades per aprendre a donar continuïtat al joc.
Millorar les diferents formes de passes per treballar l’afirmació de la lateralitat
Aprendre a cooperar amb el company per resoldre situacions jugades.
Potenciar l’esforç i la implicació per aconseguir objectius proposats en vers el
propi nivell tècnic i tàctic.
Reconèixer les formes principals per avançar en direcció a porteria.
Manifestar actituds responsables cap a un mateix i als demés respectant les
diferencies.
Aprendre a tenir cura del material utilitzat durant les sessions.
Respectar als companys, monitors i membres d’altres equips en les diferents situacions d’entrenament com en les de
partit.
Consolidar hàbits saludables i uns hàbits higiènics relacionats amb la pràctica esportiva.
PARTICIPACIÓ A LA LLIGA “VERD PLAY” DE DIVER´

El circ permet un gran número de possibilitats que afavoreixen l´ imaginació i creativitat.
Habitualment al circ es necessita d´ ajuda per a realitzar molts dels exercicis. Això permet la cooperació entre
companys facilitant l´ incorporació d´ un gran nombre de valors.
És tal la motivació que desperta aquesta activitat entre els infants, que sempre desitgen aprendre més, provocant la
pròpia superació
És una forma d´ afavorir l´ autoestima ja que el fet d´ aconseguir nous reptes que semblaven impossibles, fa que qui
els realitza es senti important. També ajudar als companys en certs exercicis fa que es sentin valorats dintre el grup
El circ exercita les activitats motrius bàsiques, a través del joc, flexibilitat, resistència, velocitat, força, potència,
equilibri…
Millora la consciència corporal, es realitzen moltes postures que habitualment no fem i això ajuda a controlar el nostre
cos.
Apropar als infants al mon del circ mitjançant els seus elements i coneixements de les diferents tècniques. Conèixer
les diferents professions del circ
Mitjançant diferents disciplines treballar habilitats motrius utilitzant el cos com instruments d´ expressió i comunicació
(flexibilitat, equilibri, coordinació, ritme, lateralitat, domini de l´ espai...)
Donar l´ oportunitat als infants de provar qualsevol element de circ a l´ hora que aprenen els coneixements bàsics per
cada habilitat familiaritzant-se amb ells per què després puguin utilitzar-los per compte pròpia.
Desenvolupar un treball integral de grup per la creació d´ un muntatge circense
Aparell i elements de circ: Malabars, monocicles i altres elements d´equilibri, diàbolos, carioques, xanques, maces,
cercles, plats, trapeci... Clown

Tenim l´oportunitat aquest curs de poder fer l´activitat de natació per
Infantil P3-P4-P5 al CEM LA BORDETA. Els DILLUNS I DIMECRES,
PLÀCES LIMITADES!!! JA PODEU RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA.
Es nens i nenes de PRIMÀRIA, podran seguir fent natació els
dimecres a la piscina JOAN PELEGRÍ, com altres anys.
EN BREU US INFORMAREM DE LES QUOTES, HORARIS I
FUNCIONAMENT.

