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Aquestes danses que van néixer al carrer en els 70, inclouen molts tipus 
de disciplines  i estils. Implica un bon domini del cos i el ritme, i treballa la 
força, l’equilibri i la coordinació.  Es basa principalment en figures corporals  
El hip-hop com a dansa urbana inclou tots els altres estils  
Recupera la verticalitat i es treballa mitjançant ritmes i coreografies  
on podrem donar valor a la feina tan en equip com individual.  
Recull també tot un treball d’expressió corporal, expressió de sentiment, 
coordinació i sincronització.  
Coreografies de grup amb les músiques urbanes més clàssiques i les més 
actuals 

 

 

 
T´ agrada fer teatre? Inventar i representar històries? Viure i convertir-te en molts personatges diferents? Viatjar i 

imaginar altres llocs, èpoques i realitats? Vols  expressar-te, parlar i dramatitzar? Vols  jugar a fer teatre? 

Aprendrem a expressar-nos, a fer equip, a treballar en valors, conèixer-nos i expressar emocions i sentiments... tot divertint-nos 
mitjançant el teatre. Serem uns altres!!! 

 JOCS D´EXPRESSIÓ I SENSORIALS     1r a 3r Primària  
 COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI 
 MOVIMENT ESCÈNIC 
 JOC DRAMÀTIC 
 JOCS DE MEMORITZACIÓ I DICCIÓ 
 CREACIÓ DE PERSONATGES I HISTÒRIES 
 OMBRES XINES 
 TEATRE DE TITELLES 
 CREACIÓ DE VESTUARIS, MAQUILLATGE I 

CARACTERITZACIÓ 
 MUNTATGE ESCÈNIC, LLUM, SO, DECORATS 
 TEATRE MUSICAL.  
 VEU I CANCÓ 
 COREOGRAFIA 
 REPRESSENTACIÓ DE PETITES PECES TEATRALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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.. Clown  

    

     
 



Coneguem des de la seva filosofia i disciplina.  
Es tracta  d´un esport de contacte amb una essència profunda de respecte cap als altres.  
En els infants es treballa molt la coordinació i la psicomotricitat en totes les seves possibilitats. 
Les arts marcials  aprofiten la força de l’altre combatent per projectar-lo amb una tècnica adequada. 
Son esports que aporten molts valors als infants que ho practiquen, entre els quals cal destacar el respecte, l’amistat i 
la cooperació. 

 Descobrir les arts marcials tot gaudint dels beneficis de la seva pràctica esportiva. 
 Descobrir el cos i les seves possibilitats de moviment en un esport de lluita 
 Controlar les pròpies possibilitats motrius amb interacció amb membres del mateix grup i oponents. 
 Interioritzar-les com una eina d’aprenentatge i de socialització coneixent les diferents immobilitzacions i tècniques de cada art 

marcial. Peus, terra, claus, atacs i defensa, immobilitzacions, caigudes... 
 Facilitar les accions de caiguda en situacions de lluita com a mesura de seguretat i de prevenció de lesions. 
 Participar en les activitats i jocs relacionats  d’una manera solidària i sense discriminacions. 
 Participar en l’activitat de manera activa i reflexiva, col·laborant amb el company/a en la cerca de solucions als reptes plantejats. 
 Lluitar per a conquistar un espai i per aconseguir una posició avantatjosa respecte l’adversari en un combat. 
 Expressar-se i comunicar-se amb els demés utilitzant el cos i el moviment. 
 Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i control d’habilitats motrius bàsiques . 
 Control del propi cos mitjançant la pràctica d’habilitats i destreses específiques. 
 Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius senzills.  
 Experimentació de situacions de Ukemi (caigudes) i de diferents situacions d’experimentació del cos en postures.  
 El concepte d’atac i defensa. 
 Treball global de flexibilitat. 
 Desinhibició en l’exteriorització d’emocions a través del cos, el gest i el moviment en situacions de lluita. 
 Aprenentatge dels diferents fonaments i tècniques, segons el nivell: Rei, Ukemi, O goshi, O soto gari, moviments bàsics 

d’atac i defensa, etc.  
 Realització de jocs d’oposició, d’empènyer, d’agafar, de tirar, d’arrastrar, de lluita... 
 Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs. 
 Protocol, indumentària, salutacions i categories, concentració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 



La GIMNÀSTICA ESPORTIVA consisteix en l'execució exacta i harmònica d'una sèrie de moviments corporals, que són definits 
precisament. La seva execució es fan a mans lliures o amb aparells que combina amb acrobàcies i elements de gimnàstica 
artística. 

Es practica individualment i en equip 
En aquest esport es treballa, EL DOMINI DEL COS, LA PLASTICITAT, LA FORMACIÓ FÍSICA 
i  fomenta valors com, LA DISCIPLINA, L´ AUTOCONTROL, EL SENTIT ESTÈTIC, EL TREBALL D´ EQUIP,  
LA COOPERACIÓ, L´ AUTOESTIMA, LA SUPERACIÓ DE REPTES I EL CONEIXEMENT DELS PROPIS LÍMITS. 
 

CONTINGUTS 
 Treball de tècniques de mans lliures 
 Treball d’acrobàcies Pi, Pont, Roda, Volteig, Paloma, Remuntat 

cap enrere des del terra i des pont. 
 Treball de tècniques d'aparells;  
 Salts: En primera posició de peus, en segona, en sisena 
 Equilibris: de genolls, perfeccionament del pi. 
 Girs: Girs d'esquena, de glutis, de genolls, devoulés i piqués. 
 Flexibilitat: Pujades de empenya, treball de flexió i extensió 

lumbar en sòl, gripau i plec, espagat amb cama dreta, amb cama 
esquerra i frontal, treball preparatori de planxes sobre el pit i ones 
lumbars, passades cap endavant i cap enrere. 

 Col·laboració en l’execució i pràctica d´exercicis grupals 
     

Aprenentatge de l´ idioma d´ una manera gratificant i lúdica, afavorint en els 
infants l´ interès per un idioma diferent al seu, permetre’ls que visquin 
històries, que participin en situacions comunicatives mitjançant els contes, 
els jocs, el teatre... en anglès. 
 

 APRENDRE FENT COSES DINTRE UN CONTEXT REAL 
 MODELS ADEQUATS DE PRONUNCIACIÓ I PRÀCTICA 
 RECURSOS VERBALS I NO VERBALS PER 
 COMUNICAR-SE EN ANGLÈS 
 VOCABULARI. GRAMÀTICA 
 CONVERSA. TRADUCCIÓ 
 JOCS, TEATRE, CANÇONS ... EN ANGLÈS 

Presentem una activitat per nens i nenes de P3 a 6è.  

 

 



Està basada, sobre tot en la conversa en anglès, en el dia a dia, utilitzant diferents recursos com els jocs, contes i històries, 
cançons, audio-visuals, representacions i d´altres activitats lúdiques i artístiques. 
El nostre mètode és d’immersió en l´anglès, els nens i nenes aprenen per què comprenen, no per què tradueixen paraula a 
paraula. 
La comprensió fa que podem expressar-nos ràpidament en anglès, facilita la comprensió de la llengua 
Partim d´estructures senzilles i repetitives, fàcils d´identificar i aprendre 
Afavorim l´ús de recursos extralingüístics com els gestos i el to de veu que acompanyen les nostres expressions més quotidianes i 
familiars diàries.  
Es va introduint llenguatge nou mitjançant les activitats, i es va repetint, això fa que l´alumne vagi agafant confiança utilitzant 
situacions lleugerament diferents amb substitució o no de part del vocabulari 
A classe utilitzem un seguit d´hàbits i rutines per atreure l´atenció dels nens i crear una atmosfera de concentració a l´hora que es 
gaudeix. 
Utilitzem històries i narracions amb personatges ben divertits i les treballem amb imatges, jocs gràfics, conversa, cançons... fugim 
dels elements enregistrats que no sempre donen resultats positius i optem per la conversa i utilització del llenguatge en directe 
entre els propis infants i els infants i els monitors/es, començant el curs parlant en anglès en un 50% durant tota la classe i pujant 
el percentatge a mida que va passant el curs.  

L´ús de l´anglès es fa de forma lúdica i divertida com a part integral de 
l´experiència de lleure que suposa una extraescolar 
Es tracta d´estimular l’interès per l´anglès, motivar el seu ús i proporcionar un 
contacte constant amb l´idioma mitjançant els diferents recursos (jocs, contes, 
cançons, representacions, aventures, tallers...) més que no pas ensenyar-ne 
cop aprendre d´una manera magistral. 
Aquests recursos proporcionaran un context comunicatiu motivador per l´ús de 
la llengua on la creativitat, la imaginació, el joc i la diversió hi seran sempre 
presents, de manera que els infants adquiriran habilitats comunicatives en 
anglès mentre s´ho passen bé i gairebé sense adonar-se´n 
Es crearà una atmosfera de cooperació a partir d´activitats en grups reduïts i 
parelles on els nens i nenes trobaran la forma de comunicar-se en anglès 

Cada una de les activitats serà una experiència de contacte amb la llengua on el nens rebran explicacions senzilles en anglès, en 
un context comunicatiu real similar al que es dona quan van aprendre la seva llengua materna 

OBJECTIUS 
 Que l´anglès resulti gratificant i divertit 
 Afavorir en els infants l’interès per utilitzar l´anglès 
 Desenvolupar en els nens i nenes les seves habilitats orals, comunicatives proporcionant-los nombroses oportunitats per 

escoltar i parlar en anglès 
 Permetre´ls vivències en anglès participant en situacions comunicatives creades mitjançant recursos didàctics i lúdics, 

utilitzant l´anglès en contextos reals 
 Fomentar que aprenguin fent coses quotidianes 
 Proporcionar models adequats de pronunciació i oportunitats de practicar-les 
 Fer ús de recursos verbals i no verbals per comunicar-se 
 Afavorir en els nens i nenes la presa de consciència dels seus propis progressos. 
 Crear una atmosfera de cooperació en cada sessió, fent coses en grup, demanar torn, parar atenció, etc...  

 

 Divertir-nos aprenent a cuinar plats senzills. Juguem a ser cuiners i cuineres.  
- Cuinem cada dia un plat i el portem a casa.  
- Coneixements d’alimentació, gastronomia i costums 
- Educació per la salut i el consum.  

 
Al taller de cuina els infants no només podran divertir-se sinó que s´acostaran al mon de la cuina i l´alimentació saludable.  
Es una experiència altament positiva. 
El taller de cuina aporta els següents beneficis: 

• FORMACIÒ GASTRONÒMICA. Coneixement dels utensilis, les receptes, els ingredients. 

 



• Promou els HÀBITS HIGIÈNICS I VIDA MÉS SANA 
• ALIMENTACIÓ SALUDABLE, HÀBITS ALIMENTICIS I DIETA EQUILIBRADA 
• Viuran l´experiència d´APRENDRE DIVERTINT-SE, I DIVERTIR-SE 

APRENENT. 
• Involucrar als infants amb la cuina, desenvolupa la personalitat i 

enforteix el vincle familiar, el rol de cada una de les persones, 
assumint responsabilitats quotidianes, normes i el concepte de 
col·laboració amb les tasques de casa. 

• Cuinar pot ser per l´infant una manera d´adquirir AUTOCONFIANÇA, 
donar a conèixer les seves creacions i sentir-se valorat pel què ha 
fet. 

• El taller de cuina ensenya als infants HABILITATS PER 
ENFRONTAR LA VIDA 

• A més de preparar aliments, aprenen a TREBALLAR EN EQUIP, 
RESPONSABILITAT I SEGUIR INSTRUCCIONS. 

• Col·labora en altres àrees d´aprenentatge, com ara les matemàtiques 
la física i la química, ja que tot cuinant hem de parlar de racions, pes, 
proporcions...  

• Es una apertura cultural a DIFERENTS ALIMENTACIONS 
ÈTNIQUES, ALIMENT NOUS... 

OBJECTIUS.  
 Que els infants coneguin i practiquin hàbits saludables 
 Que aprenguin a cuinar amb diferents tècniques 
 Que siguin capaços de crear i imaginar receptes noves a partir de diversos ingredients 
 Que coneguin tot el referent als aliments i les seves propietats nutritives 
 Promoure I fomentar la creativitat I el sentit estètic 
 Que els infants millorin la seva autoestima I es motivin sempre a seguir aprenent. 
 Que els infants aprenguin a apreciar el bon menjar, formes, presentacions i sabors 
 Que l´infant aprengui a treballar en equip i desenvolupi habilitats de comunicació i organització 
 Que l´infant conegui l´alimentació d´altres cultures, aliments nous… 

 
CONTINGUTS. QUÈ FAREM? 

 Hàbits higiènics abans i després del taller a la 
cuina 

 Els estris de cuina, terminologia culinària. 
 Grups d´aliments 
 Piràmide dels aliments 
 La dieta saludable 
 La dieta mediterrània i altres. 
 La petjada ecològica i el malbaratament 
 Que vol dir aliments de proximitat? 
 Aliments i receptes d´arreu del món 
 Receptes per a les festes i diades 
 Jocs per conèixer i distingir sabors 
 Tècniques culinàries I maneres de cuinar 
 Receptari 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
L´activitat de còmic és la introducció a l´art de la narrativa en dibuixos. 
L´apropament als còmics de tots els estils, als millors dibuixants i artistes, 
des del còmic clàssic fins a la darrera generació de dibuix japonès, passant 
pel còmic nord-americà i europeu.  
Així com experimentar el còmic directament des de la pràctica, amb llapis i 
paper, aprenent pas a pas les tècniques i recursos, descobrint personatges 
i històries, i coneixent el món professionalment, dibuixant, guionista, i 
demés, són els propòsits que es duran a terme en aquest taller. 
PER QUÈ ÉS? 
És evident que el còmic i el dibuix suposa un atractiu per a tots els nens, 
independentment del seu tarannà.  
És una afició d´avui dia, actual, totalment educativa, que desperta l’interès 
dels infants de manera que és satisfactori tant per famílies com per fills. 
El còmic és un dels recursos literaris que requereix més creativitat.  
El fet de crear vinyetes permet a l´infant, expandir-se mentalment, utilitzant la seva imaginació, i posant a prova el seu enginy, 
trobant el límit a on només ell/a el vulgui posar.  
El còmic és una activitat tant cultural com ho puguin ser la lectura, escriptura o pintura. 
Parlant des del punt de vista plàstic, el còmic és una tècnica d´expressió gràfic plàstica, és a dir, que exercita el talent per dibuixar, 
i treballar la traça a l´hora d´utilitzar els diferents materials, estris, tipus de paper, llapis, tintes… 
Ser capaç de crear un personatge propi, on reflexar els pensaments i poder-lo situar en les situacions que vingui de gust és una 
experiència molt realitzant. Produeix una sensació d´autosatisfacció que dona als infants  una nova il·lusió i el fa agafar confiança 
en si mateix. 

EL CÒMIC ÉS UN ART TANT PLÀSTIC COM LITERARI. 
 

 CÒMIC: Clàssic: blanc i negre / Còmic a Espanya / Àmbit 
europeu: Aventures i ciència-ficció / Nord-Amèrica: Els 
Superherois /  Manga: El còmic japonès 

 

 EL PERSONATGE: Rostre i Anatomia en general / 
Expressions, Indumentària / Característiques psicològiques 
Personatges no humans: Criatures fantàstiques, bestiari 

 EL MOVIMENT: Equilibri / Línia de moviment i acció /  
Posicions corporals 

 

 L´ESCENÀRI:  Entorns de la terra i Ambients naturals / El 
nostre entorn: La ciutat: Mobiliari urbà i Mitjans de transport 

 
 LA HISTORIA:  Línia argumental del còmic /  Gèneres 

principals / Temes i arguments 
 

 LA PÀGINA: Estructura i Vinyetes / Ordres d´aparició / Tipus 
de plans / Tipus de globus 

 

 L´ACABAT L´entintat: Trames i Tècniques de color 
 

 RECURSOS: Trucs per donar al nostre còmic un resultat 
sorprenent, per aconseguir diversos efectes. 

 
 PROJECTE FINAL: Creació d´un còmic per alumne, com a 

avaluació del curs i com a mostra del treball realitzat durant la 
temporada. Aquests còmics es reuniran en un fanzine que es 
publicarà a nivell escola./ Visita al Saló del Còmic. 

 

 

 

 

 



 

La paraula IOGA, significa UNIÓ. 
Aquesta activitat es pot fer per grups de nens i nenes o també en família 
Un espai de relació, reflexió, contacte, i relaxació, un espai de coneixement i 
creixement individual o entre famílies, fills i filles a nivell físic, afectiu i 
emocional, un espai per compartir. 
Els infants aprenen millor quan es diverteixen, és per això que una classe de 
ioga és una pràctica plena de sorpreses constants, música, moviment, alegria i 
diversió, sols, en grup o amb els seus familiars. 
D´ una manera creativa i original permet a l´infant aprendre de la seva pròpia 
experiència, lligar els fils afectius, de seguretat i confiança en si mateix i amb 
l´adult. 
Fer exercici físic, reduir els sentiments de impotència i agressivitat molt comuns en els infants; aprendre a conèixer les emocions 
pròpies i relacionar-les amb l´entorn, en un àmbit de respecte i contacte físic-afectiu 
Millorar la postura corporal, aprendre a respirar correctament i saber com relaxar-se i divertir-se. 
El taller s´enfoca en els infants i seran els adults, si es en família,  els que girarem a l´entorn compartint exercicis, sentint i 
descobrint senzilles postures, es treballarà la unió i l´equilibri, gaudint junts en un ambient de pau, amor i tranquil·litat. 
El ioga ajuda a grans i menuts a relaxar-se. Practicant ioga, aprendran tècniques que els ajudaran a tenir uns cossos més sans, 
flexibles, forts i relaxats.  
Les classes  són divertides, estimulen la imaginació, incorporen moviment i respiració, al mateix temps que relaxen. 
Practicar-lo en família ajuda a reforçar els llaços afectius. 
 
PERQUÈ ÉS POSITIU FER IOGA? 

 Equilibra ment i cos 
 Millora l'estirament i la flexibilitat corporal 
 Ajuda en la coordinació i l'equilibri 
 Ensenya tècniques de concentració 
 Estimula la creativitat 
 Ensenya tècniques de relaxació 
 Manté un cos sa, treballant tant l'espina dorsal 

com el sistema nerviós, digestiu, respiratori... 
 
COM HO FEM?  

  

Practiquem un ioga dinàmic, en moviment, es practica a través del joc.  
Animem als nens a experimentar i descobrir el seu cos i la seva ment d'una manera divertida. Les classes es basen en el joc i la 
creativitat. 
Els nens aprenen per imitació i tenen la capacitat d'integrar experiències i informació encara que estiguin en moviment. Però 
sobretot, els nens aprenen jugant. El ioga per nens utilitza imatges i jocs per crear les postures. Un nen es convertirà en arbre 
posant-se sobre una cama i aixecant els braços, branques cap al cel, i sense adonar-se'n, estarà treballant l'equilibri, la 
verticalitat, la concentració... O es transformarà en un gat, posant-se de quatre potes i movent tota l'esquena mentre miola, i 
estarà treballant la flexibilitat i l'enfortiment de l'esquena, al mateix temps que la coordinació de moviment i respiració. 
Utilitzant la imaginació per crear les postures de ioga en moviment i amb estiraments bàsics, fomentem l'elasticitat, la 
flexibilitat, i la coordinació, de la mateixa manera que la respiració i les visualitzacions ajuden a concentrar-se, relaxar-se, i 
deixar anar l'energia d'una manera divertida.  
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