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Benvolgudes famílies, nenes i nens:  

Us volem fer una nova proposta d´activitats extraescolars per al proper curs 2022-23. Aquest any tenim moltes 

novetats, seguirem fent ESPLAI DE TARDES per tots i totes on us podreu inscriure segons les vostres necessitats i 

també us proposem tot un ventall D´ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

Esperem que les trobeu prou interessants, divertides i educatives.  ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

 Si teniu propostes de noves activitats que us agradarien fer, envieu-nos correu. Us escoltem!!! 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

INFANTIL  
P3-P4-P5 

PRE-ESPORT 
Iniciació a l´esport 

 CREATIVE ENGLISH 
Activitats en llengua anglesa 

BALLEM 
Iniciació a la dansa 

PRIMÀRIA 
Grups per 

edats 

CREATIVE ENGLISH 
Activitats en llengua anglesa 

 STREET DANCE 
Dansa moderna, urbana, 

Hip-Hop i coreografia 

RODA D´ESPORTS 
Iniciació esportiva 

HORARI: de 16´30 a 17´45h. 

PLÀCES: Places limitades. Grups de mínim 8 alumnes / màxim 15 alumnes. 

QUOTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Totes les activitats tenen un preu de 20€ mensual per alumne i activitat. 

INSCRIPCIÓ: del 12 al 20 de setembre 2022. On Line, entrant al següent link 

 

https://forms.gle/hCaiYVfPtnnAhe6H7 

 

INFORMACIÓ: diverstiu@gmail.com  / diversesplai@gmail.com / www.diversesplai.cat   

                          Telèfon/Watshapp: de 9 a 14 i de 16 a 17´30h    93 446 42 91 / 617 82 41 18 

INICI DEL CURS EXTRAESCOLARS: 3 d´Octubre de 2022 

BEQUES: Es pot demanar beca a partir de 1r per una de les activitats o per l´Esplai de Tardes.  

 

PER PODER ACCEDIR ALS SERVEIS I ACTIVITATS S´HA D´ESTAR AL CORRENT DE LA QUOTA DE L´AFA 

 

EXTRAESCOLARS 

Activitat per tots aquells nens i nenes que volen fer esport més enllà del clàssic  futbol. 

Aprendre, conèixer i practicar diferents esports. Treball d’equip. Assoliment de valors esportius. Coneixement de regles 

reglaments.  

 JOCS ESPORTIUS I COOPERATIUS 
 PREPARACIÓ FÍSICA 
 INICI I PRÁCTICA DE DIFERENTS ESPORTS  

- VOLEI 
- HANDBOL 
- HOKEI 
- BEISBOL 
- RUGBI 
- ATLETISME 
- ESPORTS AMB RAQUETES (Tennis, Pàdel, Badminton... ) 
- ESPORTS ALTERNATIUS, ÈTNICS I D´ARREU DEL MÓN 
- ALTRES ESPORTS: (Esgrima, Tir amb arc... 
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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. Iniciar-se en els principals passos de ball, ritmes i evolucions. 

Aprendre a expressar-se 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 

 

Continuació del treball de dansa iniciat a Educació Infantil.  

Aprendre a gaudir tot ballant i aprenent diferents tècniques de dansa 

moderna    

Iniciar-se en els principals passos de dansa moderna, ritmes i 

evolucions. Iniciació a un tipus de dansa més concret.  

 PREPARACIÓ FÍSICA I ESCALFAMENT 

 JOCS D´EXPRESSIÓ CORPORAL I SENSORIAL 

 PASSOS BÀSICS I EVOLUCIONS 
 MOVIMENT I ESPAI 
 RITME  
 COORDINACIÓ 
 SINCRONITZACIÓ 
 COREOGRAFIES MODERNES 
 DANSA MODERN JAZZ – MODERNA 

 CREACIÓ DE COREOGRAFÍES 

    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 

 

 

 



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...  

 

 



 

 

 

 
 

 


