ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020-2021
ACTIVITATS MIGDIA
Les activitats estan organitzades de tal manera que els nens i nenes que es quedin a dinar facin l’àpat amb el
seu grup estable.

Escacs
Els escacs és un joc de taula d’estratègia i tàctica. És una activitat on els infants aprenen a jugar respectant les
regles, els contrincants i el resultat. En aquest joc els infants treballen implícitament diferents competències que
els permeten poder jugar pensant una estratègia, els fa preveure accions dels contrincants i els fa aprendre a
ser pacients i esperar els altres.
Hi ha activitats extres que envolten l’activitat si els infants així ho volen com són: competicions (individuals i per
equips) que organitza el Consell Esportiu (els divendres tarda).

FIAC
Activitat gestionada per l’escola d’idiomes FIAC, activitat equivalent als cursos que realitzen a la seva escola.

ACTIVITATS TARDA

Jocs en Anglès
Aquesta activitat està pensada perquè els alumnes s’ho passin bé i tinguin un espai de joc on al mateix temps
coneixen un altre idioma. Es faran jocs de moviment i jocs més estàtics tenint en compte la dinàmica concreta
del grup.
Cal portar roba esportiva i berenar.

Crea
Activitat on els alumnes podran desenvolupar les seves capacitats artístiques, treballant amb diferents materials
des de pintures, ceres, colors, materials diversos de la natura, material reciclat... No és una activitat on cada dia
sortiran amb algun cosa per endur-se a casa sinó que es vol potenciar més les tasques col·lectives i
compartides dins un món tan individual.
Cal portar roba que es pugui embrutar (o bata) i berenar.

Iniciació al teatre
Es potencia la creativitat dels infants a partir d’històries senzilles, es fan jocs per tal de poder treballar la
gestualitat, la mímica, la rapidesa de reacció i la capacitat de memòria.
Durant l’any es fan dues mostres de teatre.
Cal portar roba còmode i berenar.

Joc i moviment
Activitats diverses on els infants faran jocs, desenvoluparan la psicomotricitat gruixuda, aprendran a jugar en
grup i seguir normes de jocs dirigits, faran gimcanes i circuits, es familiaritzaran amb el material esportiu
(pilotes, raquetes...) sense la necessitat de jugar a un esport en concret i podran aprendre a seguir ritmes
d’alguns balls o cançons.
Cal portar roba esportiva i berenar.
Els alumnes inscrits participaran a 5 trobades esportives (dissabte matí) organitzades pel consell esportiu. Per
anar a aquestes trobades els alumnes tindran una samarreta que l’AMPA repartirà durant les extraescolars.

Esport
Aquesta activitat és la introducció als esports d’equip de futbol i handbol. Es fan jocs amb normes més
complexes i relacionats amb els esports, de manera que quan passin a 3r puguin escollir l’extraescolar esportiu
que més els hi agradi.
Cal portar roba esportiva i berenar.
Els alumnes inscrits participaran a 8 trobades esportives (dissabte matí) organitzades pel consell esportiu. Per
anar a aquestes trobades els alumnes tindran una samarreta que l’AMPA repartirà durant les extraescolars.
Activitats extres que es podrien dur a terme si el grup estigues interessat: participar en alguna lligueta o bé en
algun torneig puntual que dugui a terme alguna entitat esportiva.

Dansa
Activitat per millorar la coordinació, mobilització i flexibilitat del nostre cos, seguint el ritme musical. I on també es
vol desenvolupar la memòria, la creativitat i el treball en grup a partir de la construcció de les diferents danses
que s’aniran aprenen al llarg del curs.
Mostra de Nadal i final de curs.
Cal portar roba esportiva i berenar.

Handbol – Futbol – Bàsquet
Activitat per conèixer l’esport concret, normes, tècniques i treball en equip. A les extraescolars del Teresa
Claramunt també creiem molt important potenciar el Joc Net entre els alumnes i les famílies participants en
aquestes extraescolars.
Aquestes activitats van lligades a una lliga esportiva que organitza el Consell Esportiu (16 jornades pels
benjamins i 20 jornades pels alevins). Els partits normalment són dissabte al matí, excepte alevins d’hanbol que
quan juguen a casa ho fan els divendres tarda. Per aquesta activitat cal que algun pare/mare sigui el delegat/da
que portarà la farmaciola als partits i se li encomanarà alguna altra tasca.
Activitats extres: en tots els esports i si el grup i famílies estan motivats es pot participar en algun torneig
puntual.
Cal portar roba esportiva i berenar.

Patinatge
Activitat per aprendre a patinar on es treballa la millora de la coordinació, mobilització, flexibilitat i equilibri del
nostre cos, seguint el ritme musical. On també es desenvolupa la memòria, la creativitat i el treball en grup a
partir de la construcció dels diferents balls que s’aniran aprenen al llarg del curs.
Cal portar roba esportiva i patins artístics.

Teatre (petits, mitjans i grans)
Es potencia la creativitat dels infants a partir d’històries senzilles, es fan jocs per tal de poder treballar la
gestualitat, la mímica, la rapidesa de reacció i la capacitat de memòria.
Durant l’any es fan dues mostres de teatre.
Cal portar roba còmode i berenar.

Natació
Anirem al club de Natació a fer un curset. Els alumnes es repartiran per edats i coneixement del medi aquàtic.
Marxaran en autocar des de l’escola i els acompanyaran monitors d’extraescolars. Faran el curset i tornaran de
nou a l’escola.
L’activitat té un nombre de places les quals limita el club natació.
Cal portar: banyador de natació, tovallola, xancletes, ulleres d’aigua (opcional) i berenar per quan acabin.

Emocions
Pretén dotar als infants d'una intel•ligència que és cabdal a l'hora d'afrontar les diferents situacions de vida
(laborals, acadèmiques, interpersonals, afectives, etc.). Desenvolupem la competència emocional a través del
joc de forma lúdica, dinàmica, divertida i creativa assolint recursos i eines per al desenvolupament vital present i
futur.
Inclou sessions mensuals d'Intel.ligència emocional per als familiars dels infants inscrits.

