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RACÓ PETITONS (I3 a I5)
PETITS EXPLORADORS  Activitat on treballarem un popurri de propostes
diferents on els participants puguin gaudir de diferents experiències que els
aportin noves vies de coneixement i curiositat. Aprendran mitjançant jocs
esportius, activitats manuals, activitats de medi ambient dins del recinte
escolar...
DANCING KIDS Iniciació a diferents disciplines de ball mitjançant la composició
d’una coreografia de grup on els nens/es aprendran diversos passos que
posteriorment enllaçaran.
FUNNY ENGLISH Tot tipus d’activitats, jocs, tallers i balls pels més petits
utilitzant la llengua anglesa com a eix comunicador.
PETITS ESPORTISTES  Activitat on treballarem la motricitat i l’expressió
corporal gràcies a un conjunt d’activitats i exercicis de caràcter físic, ja sigui des
d’un circuit motor fins a jocs esportius.
PATINATGE  Els més petits s’iniciaran en el món del patinatge treballant la
tècnica bàsica mitjançant exercicis i jocs variats amb l’objectiu d’aconseguir un
domini molt bàsic dels patins.
ART ATTACK  Els nens/es manipularan diversos tipus de materials i
desenvoluparem la creativitat utilitzant diferents tècniques.

LÚDIQUES PRIMÀRIA
DIBUIX  Es treballaran diferents tècniques de dibuix, tocant així diversos
materials i aprenent conceptes bàsics.
GUITARRA  S'ensenyaran les diferents tècniques per tocar la guitarra,
aprenent diferents cançons i melodies.
DANSA URBANA  Iniciació al ball on els nens/es realitzaran una coreografia
enllaçant diferents ritmes i passos de ball.
ARTS ESCÈNIQUES  L’alumnat treballarà i es familiaritzarà amb el món del
teatre, decoració, vestuari, maquillatge.
ANGLÈS  Reforç d'anglès segons el curs escolar d'una forma lúdica.

ESPORTIVES PRIMÀRIA
PATINATGE  Els grans, gràcies a l’experiència obtinguda anys enrere
començaran a introduir-se a un conjunt nou de possibilitats amb els patins,
treballant així un vessant més tècnica i completa.
INICIACIÓ ALS ESPORTS  Iniciació a diferents esports on es treballarà
mitjançant jocs preesportius i activitats diverses on els participants puguin
desenvolupar la seva motricitat i coordinació.
ESPORTS  Realització de diferents esports on es treballarà mitjançant jocs
esportius i activitats diverses on els participants puguin desenvolupar la seva
motricitat i coordinació.

