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QUÈ HEU DE SABER?
Les activitats extraescolars per infants es realitzen dins el recinte escolar, en
un horari entre les 12 i les 15h, excepte l’activitat de piscina que es desenvolupa els dilluns a les 17h a les instal·lacions de la Piscina Municipal.
Per obrir una activitat cal tenir un grup d’un mínim de 8 alumnes.
Les inscripcions es realitzaran a inici de curs, del 17 al 21 de setembre.
Les activitats començaran la primera setmana d’octubre i ﬁnalitzaran l’últim
divendres de maig. Els horaris de les activitats (excepte el cas de piscina),
estan condicionats per les inscripcions rebudes en el total d’activitats.
Demanem el compromís i la responsabilitat de realitzar tot el curs de
l’activitat a la que us inscriviu. Les baixes han de ser justiﬁcades,
doncs moltes vegades la sostenibilitat d’un grup depen del nombre
d’alumnes inscrits.
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AC T I V I TAT S
PER INFA N T S
PETITS EXPLORADORS

Alumnes de P4 i P5
A càrrec d’Isotròpic.
En aquest taller realitzaràs activitats que
afavoreixen el pensament cientíﬁc
mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i
la ciència experimental. Treballarem
programant robots adequats per aquesta
edat, fomentant el pensament lògic i el
raonament amb jocs especialitzats, i ens
iniciarem en el món de l’experimentació i el
mètode cientíﬁc.

ESPORT ESCOLAR

Alumnes de P4 a 6è
Si bé t’ho vols passar, una mica d’esport
vine a practicar. Amb aquesta activitat
podràs aprendre, entre d’altres, esports com
el handbol, futbol 7, bàdminton, cros i
atletisme.
L’activitat es realitza els dies laborables de
12 a 13h, ampliant les activitats a alguns
dissabtes al matí.

ANGLÈS LÚDIC

Alumnes de P4 a 6è
A càrrec de Cristina Vilamala,
El racó de l’anglès.
Activitat complementària a l’anglès que
s’estudia a l’escola. Es potencia sobretot la
part oral, la lectura i la conversa.

DANSA

Alumnes de P4 a 6è
A càrrec d’Anna Muñoz,
Escola Disset.
Una classe de dansa es composa d’escalfaments, estiraments, exercicis de coordinació
(dreta-esquerra, davant-darrera, amunt-avall),
i ritme. Cada classe s’acaba treballant una
coreograﬁa adaptada a les edats del grup.
L’alumnat actuarà en la ﬁra de Santa Llúcia i
en el Dia Internacional de la Dansa.

PISCINA

Alumnes de P5 a 2n
A càrrec dels monitors de les Piscines
Municipals.
Per donar continuïtat al curset de piscina
iniciat a P4, oferim la possibilitat de seguir
fent l’activitat a través de l’escola. El curset
s’imparteix els dilluns, comença a les 17h i
té una durada de 45 minuts. Cada família és
responsable de portar l’infant ﬁns a les
instal·lacions municipals.

PRE-BOTIX

Alumnes de 1r i 2n
A càrrec d’Isotròpic*.
Aquí treballem les bases del pensament
computacional. Utilitzem diferents tipus de
robots, de software i de jocs de lògica
i de raonament. A vegades el material és
característic d'una franja d'edat, però
sovint s'utilitzen tots els materials en
diferents activitats i reptes.

ESCACS

Alumnes de 1r a 6è
A càrrec del Club d’Escacs de Granollers.
Els escacs són una eina de gran valor
educatiu per aconseguir, no solament el
desenvolupament de l’intel·lecte, sinó
també millorar l’atenció, la concentració, la
memòria, l’anàlisi, la presa de decisions i la
creativitat.

TALLER DE PINTURA

Alumnes de 1r a 6è
A càrrec de Judit Navarro.
T’oferim un espai per pensar, crear i gaudir a
través de l’expressió pictòrica. Treballarem
la pintura acrílica, la pintura a l’oli, l’aquarel·la, la tinta, el guaix, amb diversos suports
pictòrics, tot ensenyant diverses tècniques
pictòriques i plàstiques per desenvolupar el
llenguatge artístic, treballant el color, el
dibuix, el volum i el concepte.

BRICOLATGE CREATIU

BOTIX I i BOTIX II

Alumnes de 3r a 6è
A càrrec d’Isotròpic.
Apliquem les bases del pensament
computacional en la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de lògica i
raonament. Utilitzem diferents tipus de
robots, de software i de jocs de lògica i de
raonament. A vegades el material és
característic d'una franja d'edat, però sovint
s'utilitzen tots els materials en diferents
activitats i reptes.

BATUCADA

Alumnes de 3r a 6è
A càrrec d’Ivan Sanmartí.
Si vols formar part del grup de batucada de
l’escola i sortir a tocar a les festes que
celebrem, aquesta és l’activitat a la que
t’has d’apuntar!

ACROIOGA

Alumnes de 1r a 6è
A càrrec de Miquel Sebastià, Can Xic.
Un taller per descubrir com funcionen les
coses i aplicar la tècnica d’una manera
lúdica. Tocarem fusta, cartró, ﬁlferro, guix,
cordes... i construirem joguines o invents
amb les pròpies mans i utilitzant eines
de debò.

Alumnes de 3r ﬁns a 6è
A càrrec de David Cuspinera.
Un espai on despertarem a través del joc, el
ioga, l'acrobàcia i la consciència en la
respiració, l'alegria del moviment, la
ﬂexibilitat i la concentració. Un espai on
sentir, expressar-se i ser escoltat. I a través
del sentits com el tacte, l'oïda i l'olfacte,
aprendrem a relaxar-nos.

CIRC

MECANOGRAFIA

Alumnes de 1r a 6è
A càrrec David Cuspinera.
Si sempre has volgut pujar damunt d’un
trapezi, caminar per la corda ﬂuixa, fer
acrobàcies, equilibris i malabars,
apunta-t’hi!
En aquesta taller aprendràs aquestes
habilitats practicant i jugant a la vegada.

Alumnes de 4rt a 6è
A càrrec de Susana Cánovas.
Si aprens mecanograﬁa, sabràs quin dit fer
servir per a cada tecla i així escriure més
ràpid. Comencem per una proposta clàssica,
que consisteix en l'ús d'un programa
d'ordinador que et guiarà a través de
pràctiques lliçons des dels primers passos
ﬁns al nivell més avançat de mecanograﬁa.

AC T I V I TAT S
PER A DULT S

Aquestes activitats s’ofereixen als familiars dels infants. Es realitzen un cop
ha acabat la jornada escolar, a les 17h, i s’ofereixen amb un servei
d’acollida per als nens i nenes.

IOGA

A càrrec de David Cuspinera.

BALL EN LÍNIA
A càrrec d’Interdansa.

INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Us podeu adreçar a la Marta Vicente,
662 672 223
extraescolars@ampaescolapuiggracios.cat

www.ampaescolapuiggracios.com

