AFA ESCOLA MAS CASANOVA
FULL INFORMATIU-CURS 22-23

Benvolgudes famílies:
Us presentem una proposta d´activitats extraescolars Diver´s per al proper curs, esperem que les trobeu prou interesants,
divertides i educatives.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
•
•
•

•
•

HORARI: 16´30-18h
QUOTES: 23€ mensuals. Totes les activitats a excepció de ROBÒTICA: 37€ mensuals. ACTIVITATS EN FAMÍLIA:
34,50€ infant+1 familiar
Les activitats son obertes exclusivament per SOCIS DE L´AFA, per poder participar s´ha d´estar al corrent de pagament
de la quota de soci de l´AFA o pagar una matricula de 40€ al moment de la inscripció.
INSCRIPCIÓ: A partir del 1 de juliol On-Line fins el 20 de setembre entrant al link:
INICI DEL CURS: Octubre

. https://forms.gle/aYo6816PesSGGC4k6
•

BEQUES IBE: els nens i nenes de primària podran sol·licitar beca per les activitats proposades excepte robòtica

DILLUNS
DANSA – TEATRE
P3-P5
LLENGUATGE
MUSICAL I
GUITARRA
3R-6È

DIMARTS
LLENGUATGE
MUSICAL
1R-2N

DIMECRES
EXPRESSIÓ MUSICAL
P3-P4-P5

DIJOUS
ROBÒTICA
P4 – P5

ROBÒTICA
1R-6È

DANSA – TEATRE
1R-6È

DIVENDRES
BATUCADA EN
FAMÍLIA
P5 A 6È

Conèixer el propi cos i les seves possibilitats expressives, relacionar-se i
comunicar-se, viure diferents tipus de personatge , fomentar l’expressió verbal i
memorització, fomentar l’enginy, la inventiva i la imaginació.
JOCS D’EXPRESSIÓ CORPORAL I SENSORIALS
CONTES I REPRESENTACIONS
COORDINACIÓ CORPORAL I ESPAI
JOCS PSICOMOTRIUS D´EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS
EXPRESSIÓ CORPORAL I GESTUAL
TITELLES
OMBRES XINES
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
DANSA CREATIVA I JOC DANSAT

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.

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

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

POSICIONS I ATAC
ACORDS I RITMES
CANÇONS AMB ACOMPANYAMENT
PUNTEJATS
ESCALES
INTERPRETACIÓ

Aprendre a gaudir i expressar-se mitjançant el ritme i la percussió.
Aprendre i experimentar amb diferents instruments i ritmes.
TÈCNIQUES DE PERCUSSIÓ
TREBALL DEL RITME
JOCS RITMIC CORPORALS
PERCUSSIONS CORPORALS I DE L´ENTORN
CONSTRUCCIÓ D´INSTRUMENTS
IMPROVISSACIÓ
CONEIXER ELS DIFERENTS INSTRUMENTS ÈTNICS

Utilitzaràs les següents eines tecnològiques:
EDISON Programa a aquest petit robot perquè esquivi objectes,
segueixi una línia, un feix de llum o respongui a diferents sons.
LEGO WEDO – Construeix màquines i animals i programa els
seus comportaments amb dos sensors i un motor.
SCRATCH Crea els teus propis videojocs i històries animades
amb aquest senzill llenguatge de programació de programari
lliure i ideal per als nens, per ser gràfic i intuïtiu.
SPLODER Crea els teus propis videojocs en aquest senzill
entorn web, sense necessitat de tenir coneixements de disseny
ni de programació.
SCRATCH/ KODU // LEGO WEDO Crea els teus propis
videojocs i històries animades amb aquests senzills llenguatges
de programació.
PROGRAMA UN DRON AMB TYNKER Amb Tynker
aconseguiràs que el dron Parrot faci enlairament, faci piruetes i
aterri.
MICROBIT Descobreix aquest petit micro-ordenador
programable amb múltiples opcions.
DÍSSENY I IMPRESSIÓ 3D Modela els teus dissenys i figures
per a imprimir-les amb una impressora en 3D.
COSPACES Crea, explora i comparteix mons en tres dimensions
i visualitza'ls des de qualsevol dispositius.
EDISON Programa a aquest petit robot perquè esquivi objectes,
segueixi un línia, un feix de llum o respongui a diferents sons.
TALLERS ESPECIALS
Tallers VR Realitat Virtual Immersiva
Tallers de pràctiques de vol amb Drons d´aula
Tallers Impressió 3D

