AMPA ESCOLA TOMÀS MORO

FULL INFORMATIU-SETEMBRE 2021

Benvolgudes famílies:
Us presentem el projecte d´activitats extraescolars per al curs 2021-22. Esperem que les trobeu prou divertides i educatives.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
• GRUPS: mínim 8 infants
• HORARI: les activitats son de 1´15h. queda pendent saber l´esglaonament horari de sortida de l´escola, tan aviat ho
sapiguem us informarem.
• QÜOTA: 18€ mensuals
• Inclouen tots els materials.
• INSCRIPCIÓ ON-LINE: DEL 14 AL 20 DE SETEMBRE. Del 20 a 23 de setembre us informarem de les activitats que
surten endavant segons inscripció així com dels protocols COVID19 per aquest curs.
Per formalitzar la inscripció heu d´entrar al següent link:
https://forms.gle/Wv7ePe98zgHvCtvD9
• BEQUES IBE: els nens i nenes de primària podran sol·licitar beca per les activitats esportives, informarem en breu de
INICI DEL CURS: 1 D´OCTUBRE
les condicions i tràmits.
DILLUNS
BALLEM
P3-P4-P5
ARTS MARCIALS
PRIMÀRIA

DIMARTS
PRE-ESPORT
P3-P4-P5
PATINATGE
PRIMÀRIA
BATUKADA
PRIMÀRIA

DIMECRES
CREATIVE ENGLISH
P3-P4-P5
CREATIVE ENGLISH
PRIMÀRIA

DIJOUS
“TRIA I REMENA”
P3-P4-P5
RÍTMICA
PRIMÀRIA
BASQUET
PRIMÀRIA

DIVENDRES

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…

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques i balls. Iniciar-se
en els principals passos de ball, ritmes i evolucions. Aprendre a expressarse mitjançant la dansa. 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
COORDINACIÓ
COREOGRAFIES MODERNES
INICIACIÓ A DIFERENTS TIPUS DE DANSA
DANSA CREATIVA I JOC DANSAT

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...

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 COREOGRAFÍES DE PATINATGE ARTÍSTIC.
Gaudir dels beneficis de la practica esportiva que ofereix el
patinatge.
Patinar endavant i enrere amb una posició del cos correcte.
Realitzar les figures de cadireta, canó, equilibri i àngel adaptant el cos.
Executar, com a mínim, un salt i una pirueta a final de curs.
Expressar emocions i sentiments a través del cos i del moviment de forma
individual i grupal.
Interioritzar mesures de seguretat com la caiguda, l’aixecament i la frenada
per la prevenció de danys i lesions.
Cooperar amb els i les companyes per aconseguir reptes grupals: La coreografia.
Manifestar actituds responsables cap a un mateix i cap a els companys, companyes respectant les diferencies de nivell.
Prendre consciencia de l’esforç i la paciència que requereix el patinatge.
TROBADES DE PATINATGE AMB GRUPS D´ALTRES ESCOLES DIVER´S

Descobrir les possibilitats de moviment a traves del basquet.
Combinar les habilitats motrius i les qualitats físiques apreses amb el domini de la pilota de la mà dominant.
Conèixer les regles bàsiques del mini-bàsquet.
Experimentar les habilitats tècniques bàsiques del basquet per poder resoldre situacions jugades. Entrada a cistella,
desplaçaments amb bot, diferents passades de pilota, tir a cistella, posició triple amenaça, defensa i atac, bot,
passes i recepció, mantenir la pilota, jugades...
Assolir les diferents tipus de passades per aprendre a donar continuïtat al joc.
Millorar les diferents formes de bot amb les dues mans 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 cistella: La
passada i el bot.
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.
PARTITS AMISTOSOS AMB D´ALTRES EQUIPS

Podem centrar-nos en una de les següents arts marcials: JUDO / KARATE / TAEKWONDO o be fer una roda de tots ells de
manera que els coneguem des de la seva filosofia i disciplina. Podem afegir algunes sessions de CAPOEIRA com a art marcial
entre dansa i ritme.
Es tracta d´esports 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, cops, 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

Entre l´esport i la dansa, practiquem, coneixem la filosofia i la tècnica d’aquesta tradició brasilera.
La CAPOEIRA és una expressió cultural que engloba diverses facetes. La més coneguda és la faceta d'art marcial, encara que la
resta són igual d'importants: la faceta musical i d'expressió corporal, la faceta oral/lingüística i la faceta tradicional.

Va ser desenvolupada en Brasil per descendents d'esclaus africans.
Es coneix per moviments ràpids i expressius, que utilitzen braços i cames per executar maniobres de gran agilitat en forma de
puntades, girs i demolicions.
La capoeira en situacions reals incorpora moviments baixos i desequilibrant, mentre que en l'àmbit esportiu s'utilitzen més els
moviments alts i les demostracions d'habilitat.
Una característica que distingeix la capoeira de les altres arts marcials és la seva música.
Els practicants d'aquest art marcial no solament aprenen a jugar i lluitar, sinó també a cantar i tocar els instruments típics.
Un capoeirista avançat que ignora la música és considerat incomplet.
El novembre de 2014, la capoeira va rebre el títol de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

La GIMNÀSTICA RÍTMICA és una disciplina esportiva que combina GIMNÀSTICA, EL BALLET, LA DANSA I EL RITME.
així com l´ ús de diferents aparells com LA CORDA, LES MACES, ELS CERCLES, LA PILOTA I LES CINTES
Es un esport que consisteix a seguir una melodia amb el cos i els aparells, fent GIRS, SALTS, PASSADES DELS APARELLS…
Moure ´ s sense perdre el compàs i mantenint la coordinació i sincronització és la gràcia del ball en general.
Ni les infants ni els aparells poden estar aturats mentre soni la música
Es practica individualment i en equip
En aquest esport es treballa, EL DOMINI DEL COS, LA PLASTICITAT, LA GRÀCIA I LA BELLESA
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; corda, pilota, cèrcol, maces i cinta.
Salts: En primera posició de peus, en segona, en sisena, gambades i chassées.
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 de coreografies grupals.

Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant el ritme i la percussió.
Aprendre i experimentar amb diferents instruments i ritmes.
Aquesta activitat es pot fer també en família.
Es pot centrar en un tipus de percussió o practicar i conèixer diferents
tipus i les seves cultures com ara TABALS CATALANS / BATUKADA
BRASILERA / PERCUSSIONS AFRICANES.
TÈCNIQUES DE PERCUSSIÓ
TREBALL DEL RITME
JOCS RITMIC CORPORALS
PERCUSSIONS CORPORALS I DE L´ENTORN
CONSTRUCCIÓ D´INSTRUMENTS
IMPROVISSACIÓ
CONEIXER ELS DIFERENTS INSTRUMENTS ÈTNICS

Una activitat pensada i dissenyada per nens i nenes d´Educació Infantil.
De funcionament setmanal per les tardes, amb inscripció fixe mensual de dilluns a divendres o per dies fixes setmanals o de
manera esporàdica.
Els infants podran remenar i triar sempre, entre un ampli ventall d´activitats, aquella que volen fer, els monitors/es els faran
diferents propostes i mitjançant totes les activitats treballarem valors, emocions i sentiments.
Amb cada una de les activitats treballaran la creativitat, la imaginació, les habilitats, els coneixements, l´expressió...
I aconseguirem conèixer i acceptar els nostres límits, el nostre cos, autoestima, entorn, grup i cooperació, hàbits ...
Cada activitat anirà acompanyada d´una reflexió i conclusió adaptada a les seves edats.
Farem una roda d´activitats molt diverses i sempre divertides, cada dia coses noves!!!
•
•

PETITES MANUALITATS
JOCS, JOCS, JOCS... NOUS I TRADICIONALS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENS CONSTRUIREM LES NOSTRES PRÒPIES JOGUINES I JOCS
CREAREM OBJECTES I CONSTRUCCIONS AMB MATERIALS DEL
NOSTRE ENTORN PER RECICLAR
CONTRUCCIONS AMB LEGO
ACTIVITATS DE CREIXEMENT PERSONAL
FAREM ACTIVITATS D´EDUCACIÓ PER LA SALUT, PEL CONSUM,
PER LA PAU, PEL MIG AMBIENT, PER LA IGUALTAT...
TALLERS DE CUINA SALUDABLE
FAREM ACTIVITATS PSICOMOTRIUS I D´EXPRESSIÓ PER
CONÈIXER EL NOSTRE COS
APRENDREM OFICIS, I ROLS MITJANÇANT EL JOC SIMBÒLIC I
TALLERS
FAREM PETITS INVENTS I EXPERIMENTS
CONTACONTES D´EDUCACIÓ EMOCIONAL I TALLER LITERARI.
INVENTAREM ELS NOSTRES CONTES I HISTÒRIES.
CONSTRUIREM INSTRUMENTS, CANTAREM I BALLAREM.
CONEIXEREM MOLTS PERSONATGES I FAREM TALLERS
INSPIRANT-NOS EN ELLS I ELLES
FAREM ACTIVITATS DE JARDÍ, HORT I NATURA
I en definitiva, ens convertirem en PETITS EXPLORADORS, de nosaltres mateixos i de tot el què ens envolta!!!

