
FITXA ACTIVITATS AMPES 2017-2018 

EXTRAESCOLARS: 

L’AMPA de l’Escola Arrels estarem presents el dia 16 de setembre de 10:30 a 13:30 a la 

Fira d’Extraescolars davant de la Biblioteca, on mutarem un estand i es faran 

demostracions i tallers d’algunes de les activitats ofertes. Veniu i coneixeu-les! 

TÍTOL  DE L’ACTIVITAT / BREU DESCRIPCIÓ / CALENDARI / DIES 

SETMANA / HORARI / ADREÇAT A: 

 

PETIT XEF (CUINA) (1er-6è): un dels principals objectius és despertar en els nens la curiositat pel 
món culinari i oferir la possibilitat de descobrir noves textures, sabors, i els diferents processos 
en que es pot cuinar un aliment. 

ARTS PLÀSTIQUES (P3-P5): amb aquesta activitat s’adquireix destresa, agilitat, motricitat fina, 
etc. Al mateix temps es fomenten la imaginació i la creativitat, s’afavoreix l’autoestima i el gust 
per l’expressió plàstica. Millorem la capacitat de concentració, i també l’organització i la 
paciència. 

TARDA DE SOMINS (P3-P5): aquesta activitat està relacionada amb el teatre i l’expressió 
corporal. Utilitzem un baül on cada dia els nens tindran una sorpresa dins, i la classe anirà 
relacionada amb l’objecte o material que trobaran dins. Seran classes on els nens per ells 
mateixos hauran d’improvisar i deixar fluir l’espontaneïtat i la rapidesa mental en inventar-se 
històries i situacions vàries, tot exercitant la imaginació.  

QUADRANT SETMANAL

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIVENDRES

EXTRAESCOLAR 

MIGDIA
CP

ROBOTIX 0                      

(P3 a P5)

CM
ROBOTIX I                     

(1er a 3er)

CG
ROBOTIX II                       

(4t a 6è)

ARTS PLÀSTIQUES         

(P3 a P5)

CM
ROBOTIX I                     

(1er a 3er)

CHALLENGE II                  

(1er a 3er)

ROBOTIX II                       

(4t a 6è)

15:00-16:30

EXTRAESCOLAR 

TARDA

16:30-17:30

PETIT XEF                  

(1er a 6è)

CHALLENGE III                 

(4t a 6è)

DANSA                              

(P3 a P5)
CP

TARDA DE 

SOMNIS                  

(P3 a P5)

ROBOTIX 0                     

(P3 a P5)

CHALLENGE I                  

(P3 a P5)

TAEKWONDO                

(P3 a 6è)

TEATRE                            

(1er a 6è)
BALL 

MODERN 

(1er a 6è)
CG

SCRATCH 

(1er a 6è)

DIJOUS

CHALLENGE I                

(P3 a P5)

CHALLENGE II            

(1er a 3er)

CHALLENGE III             

(4t a 6è)

CLASSES MATÍ

9:00-12:30

MENJADOR

12:30-14:00

14:00-15:00

CLASSES TARDA



TEATRE (1er-6è):  plantegem l’activitat de Teatre des de la vessant lúdica amb el joc com a 
contingut principal, ja que afavoreix un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i 
motiva activament als nens i nenes. L’objectiu no és formar actors o actrius si no despertar el 
plaer per la creativitat i la expressió, aconseguint que els nens i nenes s’alliberin dels prejudicis i 
les timideses. 

SCRATCH (INFORMÀTICA) (1er-6è): coneixes Scratch? És un llenguatge de programació visual 
desenvolupat per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) per ensenyar a programar nens i 
adolescents. Està pensat perquè els joves aprenguin a pensar creativament, raonar 
sistemàticament, i treballar en grup. Habilitats essencials per desenvolupar-se i trobar una feina 
al segle XXI. 

DANSA (P3-P5): amb la dansa es treballaran cinc elements fonamentals: el ritme, l’expressió 
corporal, el moviment, l’espai i el color. Tanmateix, es treballa la capacitat d’observació, la 
comunicació, la imatge i l’esquema corporal. 

BALL MODERN (1er-6è): a partir de jocs i exercicis de musicalitat i moviment, coreografies i 
expressió lliure, pretenem que el nen/a gaudeixi de la dansa, del ball i desenvolupi la capacitat 
de conèixer el propi cos per expressar-se amb ell. 

TAEKWONDO (P3-6è): el taekwondo és un art marcial coreà basat en l’autodefensa que 
actualment es practica també com a esport olímpic. L’activitat consisteix no només en aprendre 
les tècniques d’aquest art sinó també a promoure l’autoestima, l’autodisciplina i la 
concentració. Com a exercici físic ajuda a millorar l’elasticitat, l’equilibri i la coordinació. 

CHALLENGE (ANGLÈS) (P3-6è): els nens aprendran de manera dinàmica i lúdica. L’aprenentatge 
de l’idioma es veu com una activitat quotidiana més que com una assignatura. La metodologia 
emprada es basa en la comunicació real i l’assimilació de l’idioma de manera espontània i 
natural. L’activitat es divideix en tres grups en funció del curs de l’alumne: Challenge I pels més 
petits, Challenge II pels Mitjans i Challenge III pels grans de l’escola.  

ROBOTIX: l’oferta que ens porta Robotix Pendès es divideix en tres grups: 
 

 ROBOTIX 0 (Infantil): Treball pedagògic multidisciplinari amb divers material LEGO 
education pensat pels més petits. Aprendran a treballar en equip, a ser creatius, 
expressió oral, mecànica i tecnologia, teatre… i moltes coses més utilitzant diversos 
materials LEGO education (creative Builder, large farm, tech machines). 
 

 ROBOTIX 1 (de 1er a 3er de primària): introducció a la robòtica amb Lego WeDO i joc de 
màquines i mecanismes. Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi 
robot WeDo. Hauran de superar diferents reptes que els ajudaran a descobrir no només 
el món de la programació, sinó també el seu entorn, les màquines, la música i la narració. 
Intercalant amb el robot WeDo, construiran i analitzaran el funcionament de màquines i 
mecanismes amb un material adaptat a cada edat. 
 

 ROBOTIX 2 (a partir de 4t de primària): Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i 
programació avançada. Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb 
el que hauran de superar diversos reptes programant el seu robot. Aprendran a controlar 
el moviment del robot a través dels seus tres motors i a utilitzar els diferents sensors, 
tacte, llum, ultrasons i un giroscopi. L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà 
també introduir als infants i joves en el món de l’experimentació científica. 

 
 
 



 

PREU:  
 

Empresa Activitat Preu mensual 
(€) 

Rebut trimestral 
(€) 

+Ke 
Lleure* 

Petit Xef (Cuina) 20 60 

Arts Plàstiques 16 48 

Tarda de somnis 15 45 

Teatre 14,50 43,50 

Scratch (informàtica) 15 45 

Dansa 14,50 43,50 

Ball Modern 16 48 

Taekwondo 16 48 

Challenge 
Challenge I, II i III 
(Anglès) 

- 44 

Robotix 
Penedès** 

Robotix 0 29 - 

Robotix I 35 - 

Robotix II 35 - 
*Si el vostre fill s’apunta a més d’una extraescolar de les que gestiona +Ke Lleure, es descomptaran 2 € al mes (6 
euros per rebut trimestral) a partir de la segona extraescolar. 
**Els rebuts de Robotix Penedès seran mensuals. 
El preu de totes les activitats és per 60 minuts setmanals.   

 

AFORAMENT: 

Empresa Activitat 
Aforament 

mínim 
Aforament 

màxim 

+Ke 
Lleure 

Petit Xef (Cuina) 

8 

No hi ha màxim, 

en tot cas es farien 

grups 

Arts Plàstiques 

Tarda de somnis 

Teatre 

Scratch (informàtica) 

Dansa 

Ball Modern 

Taekwondo 

Challenge 
Challenge I, II i III 
(Anglès) 

8 

No hi ha màxim, 

en tot cas es farien 

grups 

Robotix 
Penedès 

Robotix 0 

5-6 12 Robotix I 

Robotix II 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONS: 

DATES: del 18 al 27 de setembre de 2017 

HORARI:  

Matins: dimarts i dijous de 9:00 a 9:30  

Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 16:30 a 17:30 

LLOC: oficina de l’AMPA (situada a la 1ª planta de l’escola) 

CORREU ELECTRÒNIC: ampa.arrels.monjos@outlook.es 

Facebook: www.facebook.com/ampaarrels 

 

 

 


