ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2018-19
L'Associació de mares i pares d'alumnes de l'escola organitza les diferents activitats que es
realitzen fora de l'horari lectiu, per qualsevol suggeriment podeu adreçar-vos a Núria
Toledano, persona responsable de l'associació que gestiona les activitats extraescolars (telf.
696 00 18 75 ) o bé a la Junta de Pares de l'escola que es reuneix cada mes.

L’ENTITAT
Fitxa de l’ entitat.
L’Associació d’Activitats Educatives i Culturals SAEC és una associació sense ànim de lucre.
Ha col·laborat amb diferents ONG´S que porten a terme diferents projectes educatius,
culturals i de sensibilització, en altres contextos socials més afectats econòmicament: ONG
FUNDESA de El Salvador i ONG SETEM de Barcelona. Actualment col.labora amb el projecte
ATAIRU que es porta a terme al Sur de Brasil:
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/sastre.laia%40gmail.com/16171a58402e6521?pro
jector=1

Historia de l’Entitat
Aquesta Associació va ser creada a l’any 2003 per tres persones vinculades al mon educatiu,
amb el total recolzament de l’AMPA de l’Escola Jaume Ferran i Clua ja que van ser aquests
últims els que van demanar a aquestes persones la creació de l’Associació.
El principal objectiu d’aquesta unió era establir un enllaç de cooperació amb la família i amb
l’escola per ajudar en el creixement global dels nois i les noies.
Des de l’any 2003 l’únic projecte que portaven a terme eren les activitats extraescolars en
horari: 17:00 a 18:15.
A l’any 2005 es va veure la necessitat d’augmentar el projecte dins l’escola en colònies i
casals d’estiu.
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Plantejament educatiu.
Ideari
L’ASSOCIACIÓ SAEC es defineix com una entitat sense ànim de lucre que parteix d’uns
principis on els membres de l’Associació vetllaran per a que aquests es portin a terme.
 Interculturalitat:
Es respectaran i es donaran a conèixer les diferents cultures que hi ha al centre així
com altres que es trobin a la realitat social que hi ha a l’entorn.
 Participació social:
Es motivarà activament els diferents estaments que es troben a l’escola com són els
pares, alumnes, professors, monitors... per dur a terme aquest projecte i que sigui de
tots plegats.
 Solidaritat:
Mitjançant les activitats conscienciarem a tots els participants els valors de compartir,
col·laborar i, el més important, respectar.
 Independència:
Mantindrem la identitat de l’associació per sobre d’institucions alienes a la mateixa.
 Laïcitat:
No es combrega amb cap religió però respectem totes aquelles persones que si ho
facin.
 Imparcialitat:
Mantindrem una posició neutre en front dels diferents conflictes que puguin sorgir.
 Coeducació:
Es treballarà per la igualtat i el respecte per sobre del gènere dels participants.
 Democràcia:
Es fomenta i es respecta la participació i l’opinió de tots els estaments de l’associació.
 Sostenibilitat:
Vetllarem i conscienciarem en el respecte de la natura i el comerç just.
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Partint que l'atenció a la diversitat és un dels trets d'identitat d’aquesta Associació i això
queda reflectit en les activitats de la següent manera:

Entenem que amb el terme diversitat volem englobar la totalitat dels nostres alumnes i de
nosaltres mateixos com a monitors i coordinadors, simplement pel fet de que no tots som
iguals. Acceptar això suposa entendre que cadascú de nosaltres té unes necessitats
determinades que haurien de tenir un tractament integrat al del grup.
Diversitat, per tant, va més enllà de necessitats educatives especials (cosa que moltes
vegades es confon). És diversitat, per exemple, ser hiperactiu, pertànyer a una cultura
diferent de la nostra, ser tímid, xerrar una altra llengua, ser sensible als comentaris dels
altres i un llarg etcètera.
Totes aquestes coses s'han de tenir en compte a les activitats si entenem aquesta com una
comunitat plural.
En resum els projectes que porten a terme vol atendre, i de fet atén, a nois i noies amb
n.e.e. Amb la integració volem fer-los membres d'un grup en el que es sentin acceptats i
respectats intentant que aprenguin el màxim aprofitant les seves capacitats. Si acceptem les
activitats des de la pluralitat no pretendrem eliminar les diferències; sols intentarem que es
superin aquelles que suposen una dificultat pels seus aprenentatges o per la convivència
amb els altres.

Presentació de les activitats
Totes les activitats estan portades a terme per personal qualificat.
L’activitat d’acollida de la tarda començarà el primer dia d’escola. La resta d’activitats
començaran el dia 24 de setembre de 2018 i acabaran el 21 de juny de 2019.
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ACOLLIDA (pàrvuls de 3 anys a 6è )
Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris
escolars, des de SAEC oferim el servei d'acollida tarda.
Aquest servei està pensat per a les famílies que els es dificultós poder recollir el seu fill/a
puntualment a la tarda. El servei funciona de 16:30 a 18h i durant aquest període els
nens/es estaran a càrrec de monitores de lleure. Es dona la possibilitat de que puguin fer
deures, jocs de taula, jocs al pati.
Es podrà recollir en qualsevol moment dins d’aquest horari.
Què poden fer en aquest temps ?
Durant el primer quart d’hora berenar i jugar al pati tancat.
Després (sobretot en el moment de més fred) van a la caseta on realitzen

activitats

tranquil·les; activitats que poden anar des de jugar amb les joguines, pintar, o fins i tot fer
els deures, en funció de les ganes, que en cada moment pugui tenir el nen o la nena. Abans
que arribi el fred i quan arriba el bon temps aprofitem per jugar a l’aire lliure al pati de P-5.
Aquest servei es pot utilitzar en la modalitat fixa o en modalitat esporàdica (utilització
puntual un determinat dia).
En cas de modalitat esporàdica s’haurà de fer una nota a l’agenda per a que la mestra
estigui assabentada i enviar un wat ( abans de les 15:00 hores del mateix dia ) al
696.00.18.75. S’haurà d’abonar en metàl·lic en el moment de recollir el nen/a a la secretaria
de l’escola on estarà la Yolanda, atenció al públic de SAEC.
En cas de modalitat fixa s’haurà d’omplir un full de matriculació.
DIES FIXES

1 a 10 nens/es

+ 11 nens/es

1 dia a la setmana

10€

8€

2 dies a la setmana

19€

16€

3 dies a la setmana

27€

24€

4 dies a la setmana

34€

31€

5 dies a la setmana

41€

36€

Aquests preus són mensuals. I l’horari és de 16:20 a 18:00 hores.
DIES ESPORÀDICS
Els primers 30´ ( fins les 17:00 hores )= 1,5 euros
Fins les 18:00 hores = 3 € / De 18:00 a 18:15 = 2 € / DE 18:00 a 18:30 = 4 €
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ANGLES TALLERS

(Grups reduïts)

El nostre treball és bàsicament ORAL, podem utilitzar diferents complements per portarho a terme ja sigui realitzant receptes de cuina, plàstica, jocs, contes....

DANSA ZUM-KIDS ( P-3 a P-5 )
Dilluns de 16:30 a 18:00
Places: Mínim: 5 alumnes, màxim 10
ZUMBA Zumba és una disciplina fitness creada el 2006 pel colombià Alberto “Beto” Pérez,
enfocada, per una part, a mantenir un cos saludable i per altra banda, a desenvolupar,
enfortir i donar flexibilitat al cos mitjançant moviments de ball. Zumba utilitza els principals
ritmes llatinoamericans, com: la salsa, el merengue, la cumbia, el reggeaton i la samba.
LA zumba es pot practicar a qualsevol edat i en qualsevol moment, ja que existeix: Zumba
Kids.
El curs de Zumba®Kids Jr. és el curs de Zumba® per als més petits.
Zumba®, per edats de 4 a 6 anys. L’objectiu d’aquesta extraescolar és que les nenes i nens
adquireixin hàbits de vida saludable mitjançant la pràctica de l’esport en grup, de forma
amena i sense deixar de ballar. Tot en anglès.
Els experts defineixen fins a 12 tipus d’intel·ligències. Totes són importants i col·laboren
entre elles.
El que no podem aprendre amb la ment es pot treballar amb el cos.
El ball és una activitat que ens ajuda a treballar el cos i la ment.
Quan aprens a anar en bicicleta no s’oblida mai.
Quan aprens a esquiar normalment tampoc s’oblida.
Per què no aprofitar les qualitats del ball per aprendre anglès?
A les classes els alumnes faran un petit escalfament, aprendran senzilles coreografies de
cançons de diferents estils musicals, jugaran i finalment es relaxessin per aconseguir que
facin exercici sense deixar de divertir-se.
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MANS A L’OBRA: TALLER DE PLÀSTICA ( 1r i 2n )
Dijous de 16:30 a 18:00
Places: Mínim: 5 alumnes, màxim 8
Utilitzarem el projecte “ Mans a l’obra “ per fer les activitats en angles.
És un projecte que té la idea de crear peces artístiques amb una doble funció, per una banda
el valor estètic i personal que li donem, i per altra, la utilitat que li podem donar a dins de les
nostra llar. És una manera creativa de començar a pensar alternatives als objectes comprats,
i de motivar als infants a crear i a imaginar noves possibilitats. A partir de materials reciclats
o re-utilitzats podem fabricar objectes que ens despertin la creativitat, i ens animin a crear i
a manipular amb les nostres pròpies mans. Tot pot ser útil per una nova creació.
QUIN SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS ?


Adquirir i consolidar el vocabulari dels diferents camps semàntic.



Desenvolupar la capacitat d’observació



Reproduir adequadament el ritme i l’entonació de la llengua anglesa.



Produir comunicacions seguint un model amb suport visual.



Participar en les activitats orals respectant les produccions dels altres.

ASPECTES QUE TREBALLEM ?


Funcions comunicatives. Fer descripcions senzilles: people, animals.....



Produir petits diàlegs del treball que s’està realitzant.

KITCHEN FOR KIDS. TALLER DE CUINA EN ANGLES. ( 3r i 4t )
Dimarts de 16:30 a 18:00
Places: Mínim: 6 alumnes, màxim 8
Hi ha moltes maneres d'aprendre anglés i una d'elles és a través d’activitats quotidianes com
pot ser la cuina.
Volem que els nens practiquin l’anglès d’una manera natural, fora de les aules, fent activitats
diferents.
La nostra proposta desenvolupa la creativitat dels nens, fent d’aquesta activitat lúdica una
bona eina per l’aprenentatge de l’anglès mitjançant l’experimentació.
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KRAFT. TALLER D’ART EN ANGLÈS. ( 5è i 6è )
Dimarts de 16:30 a 18:00
Places: 8 alumnes
Descobrir les habilitats amb nous materials i noves tècniques que ajudaran a potenciar el seu
ingeni i la seva creativitat. Tot en anglès.
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ANGLES KIDS & US
Places: Mínim: 6 alumnes, màxim 8
https://santcugat.kidsandus.es/es/
La missió de Kids&Us és ser una empresa moderna, innovadora, dinàmica i humana que
pretén esdevenir un referent en el món de l'ensenyament d'idiomes a nivell global. Dedicada
principalment a nens i nenes, amb compromís social i amb la feina ben feta.
Metodologia
Kids&Us utilitza una metodologia d'aprenentatge de l'anglès basada en el procés natural
d'adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat,
natural i espontani. A més, compta amb un material complementari que treballat de forma
adequada ens proporcionarà un contacte diari amb l’idioma.
Kids&Us ofereix la possibilitat de continuar amb el mètode un cop acabada l’etapa escolar.
Podreu assistir a qualsevol dels més de 150 centres arreu del món a continuar amb les
classes.
Tots els nens i nenes que s’inicien en la nostra metodologia entre P1 i P3 arriben a obtenir el
nivell de PROFICIENCY als 18 anys. Aquesta progressió es veu modificada segons l’edat
d’inici en el mètode.
Professors
Tots els professors responen a un perfil perfectament preparat per a l'apassionant tasca
d’ensenyar anglès als més petits. Els professors Kids&Us han rebut formació específica per
poder impartir classes amb el nostre mètode. A més de proporcionar-los una formació
contínua, també els avaluem periòdicament mitjançant auditories internes per tal de garantir
així la qualitat de les classes.
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ATLETISME ( 3r a 6è )
Entrenament 1 o 2 dies setmana: dilluns i/o dimecres de 16:30 a 18:00
Trobades puntuals en dissabte: crossos, Lliga d’atletisme escolar ( 4
jornades ), campionat Jugant amb l’Atletisme.
Places: màxim 15 i mínim 6.
Introducció
La pràctica de l'atletisme millora les capacitats condicionals i coordinatives individuals.
Facilita el desenvolupament físic i contribueix a la formació de la personalitat amb la
pràctica de les diferents modalitats: Salts longitudinals i verticals, llançaments, curses de
velocitat i resistència. Aquesta amplia gamma de modalitats facilita que els seus practicants
adquireixen un gran nombre de habilitats motrius i esportives, transferibles a altres esports.
Objectius



Contribuir al desenvolupament integral de la persona.



Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d'un estil de vida saludable. Adquisició
d’hàbits saludables.



Aprendre a acceptar les nostres limitacions i les dels companys.



Entendre l'esport com una forma important de relacionar-se socialment.



Afavorir l’adquisició de valors i normes de respecte vers les altres companys i entorn.



Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida.



Ajudar a controlar situacions d'estrès com poden ser les competicions.



Ajudar als pares a entendre l'esport en un sentit molt ampli de formació i no només
de competició.

 Fomentar la pràctica d'aquest esport.
Metodologia
Oferir el màxim ventall de possibilitats motrius als nostres alumnes,
Utilitzar els principis de participació màxima aprofitant tot el temps disponible per a
l'activitat, reduint els temps d'espera i d’explicacions.
Treballarem de manera individual, en grups reduïts, o en gran grup, segons l'activitat
presentada
Anirem introduïm de forma progressiva la normativa i vocabulari propis de l'atletisme.
Reforçar amb estímuls positius.
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ARTS MARCIALS: JIU JITSU INFANTIL
p-5 a 3r : dimarts de 16:30 a 18:00
3r a 6è: dijous de 16:30 a 18:00
Places: mínim 8 alumnes màxim 15 alumnes
http://www.mmabarcelonateam.com/
El programa està dissenyat per enriquir la confiança dels nens i les nenes.
El Brazilian Jiu jjitsu és un Art marcial que no té cops, és una evolució del JUDO on
existeixen els enderrocs i la lluïta es realitza en la seva gran majoria al terra utilitzant
diferents tècniques. El jiu jitsu és un art marcial basat en la defensa personal. Promou valors
i aptituds molt bones per als nens i les nenes ja des de ben petits: companyerisme, respecte,
confiança, seguretat, responsabilitat...
A través de les classes els més petits realitzant infinitat d’exercicis on guanyen molta
motricitat ja que al principi els exercicis que s’adapten al moviment del BJJ. Amb el BJJ
s’estimula mentalment a l’alumne ja que estudis demostren com els escacs de les arts
marcials.
També no hem d’oblidar-nos d’ un treball important com és la derrota i la frustració. Els
alumnes guanyen seguretat amb la seva pràctica.
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BÀSQUET ( 3r a 6è )

Entrenament 2 dies setmana: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 al
pavelló de Valldoreix. Dissabte partit.
Places: mínim 7.
http://www.omet.santcugat.cat/

Objectius
 Transmetre valors i hàbits esportius.
 Iniciar la pràctica d’aquest esport col·lectiu. Donar qualitat en servei i formació
a l’estructura del bàsquet en els JEE de Sant Cugat del Vallès.
 La competició és una eina més d’esforç i superació individual, on tots els
nens/es han de poder participar i gaudir de l’esport.
Continguts
BENJAMÍ
En aquesta edat tenen una gran capacitat d’aprenentatge i una gran necessitat d’autoestima.
Per aquest motiu el seu objectiu principal és jugar i divertir‐se.
Realitzarem exercicis/jocs dinàmics participatius i senzills. Els nens/es en aquesta edat són
dispersos i la manera d’obtenir un grau elevat d’atenció és no aturant els entrenaments i
tenint els nens/es amb molta activitat, tan física com mental.
ALEVÍ
Pas evolutiu en tots els sentits però mantenint les constants esmentades a la categoria
benjamina. A més, potenciarem el treball de sociabilitat de grup, la motivació per aquest
esport i incentivarem l’auto entrenament.

Competició
Tots els nens/es inscrits a l’activitat de bàsquet participaran a la competició de Jocs Esportius
Escolars que s’organitza des de l’OMET. Es tracta d’una competició entre equips de la
mateixa categoria de les diferents escoles del municipi i rodalies.
En categoria benjamí es realitza la competició de 3x3 i en categoria aleví es realitza la
competició de 5x5. Normalment es juga els dissabtes al matí.
És important l’assistència continuada dels nens/es pel bon funcionament de
l’equip.
L’equipament per a jugar als partits es lliurarà cap a mitjans d’octubre.
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BATUCADA ( 3r a 6è )
Dimecres de 16:30 a 18:00 hores.
Places: mínim 8.

http://www.labatuescola.cat/

Anualment es participarà de la Festa de la percussió infantil a Sant Cugat, inundant els
carrers del poble amb molt de ritme. La idea es mostrar el que s’ha estat treballant al llarg
del curs escolar i compartir-ho amb altres escoles.
La Batuescola és una escola de música que pretén promoure, divulgar i desenvolupar la
vessant pedagògica de la percussió. Els seus tres eixos vertebradors són: el ritme, com a
representació musical directa de la vida; el conjunt, com a eina indiscutible de treball
cooperatiu i d’oci social, i l’apropament a l’art de carrer, que genera una inevitable inclusió
social de l’activitat en la cultura popular de Sant Cugat.
QUÈ FAREM ?
Creació d’una banda de percussió infantil amb tots els ets i uts per aprendre i gaudir amb el
ritme, a través de la màgica experiència de formar part d’un conjunt instrumental; amb
instruments d’arreu del món i tot l’equipament necessari per descobrir la música des d’una
òptica divertida, col·lectiva i plena d’interacció social.
La Batuescola planteja les sessions de batucada com classes de música lleugerament
diferents a les convencionals. Trenquem, per dir-ho d’alguna manera, la relació professoralumne i la transformem amb una relació de banda de percussió; amb els músics i el
director. D’aquesta manera, tots els components (tant nens com adults) són peces essencials
del conjunt i tenen el mateix paper. Així, el director es converteix també en una figura de
suport i de referència que els ensenya música a la vegada que els ajuda a tocar millor i
gaudir de la batucada en conjunt.

CONTINGUTS


La percussió com a eina transversal per a desenvolupar la intel·ligència, la motricitat,
l’escolta activa, el saber estar i la socialització des d’un vessant sempre lúdic.



La pràctica musical com a espectacle per gaudir i interactuar amb el públic.



El treballen equip i la cohesió grupal, l’aprenentatge mutu i la persecució d’objectius i
reptes col·lectius.



El sentiment de pertinença, l’estima i la solidaritat amb el centre, els companys i tot
allò que ens envolta.
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Les classes de la Batuescola comprenen una sèrie de “parts” que anem combinant
segons la necessitat del grup i del moment:
o

L’escalfament.

o

L’aprenentatge dels ritmes col·lectius.

o

Perfeccionament d’instruments concrets

o

Posada en escena
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FUTBOL SALA ( 3r a 6è )
Entrenament 1 i/o 2 dies setmana: dimarts i/o dijous de 16:30 a 18:00 a
les pistes de l’escola i dissabte partit.
Places: mínim 8.
Què treballem ?
Aconseguir un domini corporal harmònic i una millora de la condició física.
Conèixer el propi cos i les possibilitats de moviment que té.
Valorar i gaudir de l'activitat, buscant el benestar físic i mental
Conèixer el futbol de forma pràctica, identificant i utilitzant les habilitats i destreses d'aquest
esport.
Aconseguir un bon nivell de cooperació i organització col·lectiva entre els nens i nenes de
l'equip, i de l'equip contrari.
Aprendre a compartir, col·laborar i feina en equip

Continguts
BENJAMÍ
En aquesta edat tenen una gran capacitat d’aprenentatge i una gran necessitat d’autoestima.
Per aquest motiu el seu objectiu principal és jugar i divertir‐se.
Realitzarem exercicis/jocs dinàmics participatius i senzills. Els nens/es en aquesta edat són
dispersos i la manera d’obtenir un grau elevat d’atenció és no aturant els entrenaments i
tenint els nens/es amb molta activitat, tan física com mental.
ALEVÍ
Pas evolutiu en tots els sentits però mantenint les constants esmentades a la categoria
benjamina. A més, potenciarem el treball de sociabilitat de grup, la motivació per aquest
esport i incentivarem l’auto entrenament.
METODOLOGIA DE TREBALL:
Escalfament per posar a to la musculatura, articulacions... en definitiva el cos
Preparació tècnica i tàctica
Aprenentatge de les normes bàsiques
Aprendre a fintar, esquivar al contrari...
Fer un partidet final.
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GIMNASIA RÍTMICA ( de 1r a 6è )
Entrenaments 1 cop a la setmana, de 16:30 a 18:30 hores. ( 1 hora i
30´)
A partir de 3r participem a la competició local a Sant Cugat.
Places: Mínim 7
El fet de ballat engloba la descoberta, l’expressió, el joc, la cançó, la creació....; i treballa
diferents dimensions del camp de la música, des de les arts plàstiques, el joc dramàtic....
Treballarem la globalitat, l’equilibri, la coordinació, la força, la velocitat, l’agilitat, la
flexibilitat, la resistència, els silencis i les pauses, les caigudes, les torsions, els balanceigs,
els pèndols i les voltes.
Fomentarem i potenciarem el sentiment de treball en grup i del respecte.
TREBALLAREM:
COS: Cos, col·locació, postures, equilibri, ossos, músculs, respiració.
MOVIMENT: Moviments, tècniques, qualitats, imatges d’elements, desplaçaments, pulsació,
ritme.
AMB ELEMENTS: Pilotes, cintes, cordes ....
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HANDBOL ( 3r a 6è )
Entrenament 2 dies a la setmana: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00
hores. Dissabte partit.
Places: Mínim 7
http://www.omet.santcugat.cat/
Introducció
La filosofia dels JEE planteja l’handbol com a complement formatiu mitjançant l’esport,
desenvolupant bàsicament habilitats basades en el domini de la pilota mitjançant els jocs
reduïts i els valors associats a la cooperació en esport col·lectius.
Objectius
Transmetre valors i hàbits esportius.
Iniciar la pràctica d’aquest esport col·lectiu. Donar qualitat en servei i formació a l’estructura
de l’handbol en els JEE de Sant Cugat del Vallès.
La competició és una eina més d’esforç i superació individual, on tots els nens/es han de
poder participar i gaudir de l’esport.
Continguts
Motors : Desenvolupament de les HMB i CPM mitjançant l’handbol.
Tècnics: El desenvolupament del joc de l’handbol fa obligatòriament necessària una bona
adaptació i un correcte maneig de la pilota. Es treballa principalment el bot, la passada, la
recepció i el llançament.
Tàctics: Aprenentatge de conceptes bàsics pel de l’esport com; defensa individual/zonal, atac
posicional, desmarcatge, contraatac,...
És important potenciar l’evolució de l’infant en tots els aspectes formatius, començant pels
hàbits i valors formatius fins el desenvolupament correcte de les Habilitats Motores Bàsiques
i Capacitats Perceptiu motrius.
És l’edat ideal per el desenvolupament motor i tenen una gran capacitat d’aprenentatge. En
aquesta edat, els nens/es tenen una gran necessitat d’autoestima. El seu objectiu principal
és compartir,jugar i divertir-se.
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HIP HOP (1r a 4t )
Entrenament 1 dia a la setmana: dilluns de 16:30 a 18:00 hores.
Exhibició a la festa de final de curs.
Places: Mínim 7
El Hip-Hop és un moviment cultural que apareix a principis dels anys 1970en les
comunitats hispanoamericanes i afroamericanes dels barris
del Bronx,Queens i Brooklyn de Nova York.
Aquest ball, és caracteritza per ser molt rítmic i a on conflueixen les habilitats musicals i les
habilitats físiques. A través d’aquesta activitat també es treballen diversos valors com
l’acceptació d’un mateix i del grup, el companyerisme i la perseverança.
Aquesta activitat consistirà en divertir-se escoltant música i ballant aquest tipus de dansa
moderna.
OBJECTIUS


Estimular les capacitats coordinatives.



Fomentar la vessant lúdica de l’esport.



Potenciar l’expressió corporal i el sentit del ritme.



Conèixer els passos i moviments bàsics del Hip-Hop.



Iniciar l’alumnat en el muntatge de coreografies.



Fomentar el respecte entre els companys/es.

CONTINGUTS


Moviments bàsics del hip-hop.



Muntatge de coreografies.
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INICIACIÓ ESPORTIVA. ( P-5 / 1r / 2n )
Entrenament 1 o 2 dies a la setmana: dilluns i/o dimecres de 16:30
a 18:00 hores.
Places: Mínim 7
OBJECTIUS


Conèixer els elements tècnics bàsics dels esports d’equip: passada, bot, llançament.



Respectar tots els participants del joc: els de l’equip propi i també els de l’adversari.



Conèixer i acceptar normes del joc juntament les normes bàsiques del bàsquet,

handbol, voleibol, futbol sala, hoquei, rugbi i atletisme.
Fomentar el treball en equip.



CONTINGUTS


Tècnica bàsica i adaptada a l’edat dels esports practicats.



Treballar, valorar i premiar el respecte i el joc net.



Habilitats bàsiques: córrer, saltar, botar, xutar, llançar, rebre i passar.



Tècnica fonamental dels diferents esports: bàsquet, handbol, voleibol, futbol sala,
hoquei, rugbi i atletisme.



Treball de tot tipus de jocs preesportius: de relació, de persecució, de llançament, de
cooperació, d’habilitat, de coordinació, de força, de velocitat.

ESPORTS
Combinarem diferents esports al llarg del curs :
Bàsquet, atletisme, voleibol, futbol sala, handbol, esports alternatius com el rugby, hoquei.
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MULTIESPORT ( P-3 i P-4 ).
Entrenament 1 o 2 dies a la setmana: dilluns i/o dimecres de 16:30 a
18:00 hores.
Places: Mínim 6
El joc és un mitjà idoni per a un aprenentatge social positiu perquè és natural, actiu i molt
motivador per a la major part dels nens i de les nenes.
La nostra intenció és realitzar activitats on els nens i les nenes gaudeixin del joc com a joc
donant importància al seu desenvolupament personal i a l’aprenentatge positiu.
OBJECTIUS
Fixar el domini d’un segment (dreta/esquerra ) sobre l’altre, mitjançant un màxim nombre
de vivències motrius
Desenvolupar la seva capacitat de moviments, de creació, de pensament i de comunicació.
Contribuir a l’adquisició de capacitats bàsiques que fan referència a la maduració global,
emocional, motriu, intel·lectual i social.

METODOLOGIA


Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentaria, l’equilibri i
l’orientació en l’espai i el temps: lateralitat.



Treballem la psicomotricitat a través de circuits molt variats; fer‐los ens ajuda a
conèixer i a dominar millor el nostre cos adquirint major autonomia i seguretat en
nosaltres mateixos.



Durant el joc simbòlic exterioritzem les nostres emocions, els nostres desitjos i
necessitats en un marc de relació i de comunicació constant.



A la rotllana verbalitzem els jocs que hem fet, posem paraules a les nostres accions
anteriors i ens escoltem.
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MÚSICA TRADICIONAL

Portada a terme per l’Escola de música tradicional de Sant

Cugat. Durant aquest curs s’aniran coneixent tots els
instruments que formen part de la cultura popular i tradicional catalana.
En aquestes activitats treballem :
‐ Els conceptes bàsics del llenguatge musical
‐ La cultura popular i tradicional del municipi; els elements festius, què fan, com ho fan, on
ho fan...
‐ La tècnica i repertori de l’instrument: gralla, timbal, flabiol i tamborí, sac de gemecs,
acordió diatònic, violí.

http://www.emtsc.cat/

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL ( P-3 a P-5 )
Nivell 1 : dimarts de 17:00 a 18:00 ( recollim al grup a les 16:20 )
Nivell 2 : dijous de 17:00 a 18:00 ( recollim al grup a les 16:20 )
Treballarem la sensibilització musical a través de la cançó, l’audició, la dansa i la creació. A
més a més, a través del timbal i altres instruments petits de percussió, els més petits
aprendran nocions de ritme bàsiques, a posar en pràctica tot allò que treballem, a tocar en
grup i a descobrir el que és fer música. Coneixerem la Festa Major, les seves músiques i les
tradicions que defineixen la cultura popular i tradicional catalana del municipi de Sant Cugat.

RODA D’INSTRUMENTS ( 1r i 2n )
Durant el curs anirem coneixent tots els instruments que formen
part de la cultura popular i tradicional catalana. Aprendran a identificar-los, les seves
peculiaritats, el seu so i els provarem! A part, els infants s’iniciaran en el llenguatge musical,
ens iniciarem a les partitures i la relació del so amb la seva grafia, juntament amb la
consolidació dels quatre grans blocs de la sensibilització musical: la cançó, l’audició, la dansa
i la creació.

Instrument ( A partir de 2n/3r )
Dilluns de 17:00 a 18:00 ( recollim al grup a les 16:20 )
Podran escollir entre dos instruments:
 El flabiol i tamborí.
 La Gralla
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Que aprendrem ?
Treballarem la tècnica de l’instrument amb exercicis i repertori
propi de cada instrument. Durant el curs també es treballarà la interpretació
en format de conjunt instrumental per a una bona cohesió de grup,
compartint experiències tant amb músics del teu mateix instrument com
amb músics d’altres instruments en el cas que sigui possible.
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PATINATGE EN LÍNIA ( 1r a 6è )
Entrenament els dijous de 16:30 a 18:15 hores.
Places: Mínim 7
Presentació
MontcaROda és una iniciativa que té com a objectiu
promoure l’aprenentatge del patinatge en línia. Som un grup de patinadors experimentats en
diferents modalitats (velocitat, freestyle,...), formats i promotors pel Club Roller Can Cuiàs,
referent a Montcada i Reixac i a Barcelona en el món del patinatge en línea.
Beneficis del patinatge
Ajuda a millorar l’equilibri i la coordinació motriu i els reflexes, sobretot en els més petits.
És un esport sociabilitzador: Tot i poder-lo practicar de manera individual, el més divertit és
sortir en grup a fer rutes. I no només es pot sortir amb els amics, sinó que es pot sortir
també en família…
És més recomanable que altres esports ja que les articulacions de les extremitats inferiors
pateixen un 50 % menys d’impactes que per exemple corrents i per tant, aquestes no
pateixen tant.
Reforçar la musculatura en general però sobretot la del quadre inferior (abdominals,
quàdriceps, lumbars, glutis,…).
Millora el desenvolupament orgànic, sobretot les funcions cardíaca, respiratòria i circulatòria,
augmentant així la resistència aeròbica.
Contingut de la classe.
Aprendre a posar els patins i totes les proteccions.
5/10´escalfament.
Aprendre a aixecar-se i a caure.
Aprendre l’equilibri estàtic i reconeixement del centre de gravetat
Aprendre l’arrencada i el desplaçament en línea recta.
Aprendre a frenar amb el tac.
Com que el nivell encara és baix, substituirem la ruta per una patinada en un circuït amb
senyals de circulació, semàfors, passos de vianants,…
Reforçar la tècnica apresa durant el primer trimestre.
Girs i canvis de direcció (per necessitat o per plaer).
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Començarem a aprendre a frenar de diferents maneres (en “T”, eslàlom, cunya,…).
Reforçar la tècnica apresa durant el primer i el segons trimestres
Saltar: Impuls, recepció, flexió.
Evitar obstacles i superar situacions inesperades.
Superar desnivells (per necessitat o per plaer).
Començarem a anar enrere.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2018-19
ROBÒTICA
TbKids és un centre d'aprenentatge que té com a principal objectiu apropar als nens i joves
els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la
creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.
http://www.tbkids.es/

Robòtica creativa de 1r a 3r
Classes els dimarts o els dijous de 16:30 a 18:00 hores.
Places: Mínim 6
Objectius


· Desenvolupar conceptes de STEAM.



· Potenciar la creativitat.



· Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.



· Col·laboració i aprendre a compartir idees.



· Aprendre a generar idees i trobar solucions.



· Conceptes bàsics de programació.

Continguts


· Aplicar els principis de moviment.



· Experimentar amb sensors i motors.



· Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.



· Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents
models.



· Programació: instruccions bàsiques , seqüències i rutines.

Plataformes
Lego Wedo 2.0 – Aquest sistema d'ensenyament està basat en la construcció per blocs,
sensors, actuadors i un llenguatge visual de programació. La principal novetat d'aquesta
versió és l'arribada de la comunicació per bluetooth amb tablet iOS.
Lego + Littlebits – Construcció robòtica amb circuits electrònics (determinades sessions)
Fischertechnick – Coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes
(depenent del grup s’introdueix aquesta plataforma en el tercer trimestre).
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Robòtica i programació de 4t a 6è.
Classes els dijous de 16:30 a 18:00 hores.
Places: Mínim 6
Objectius


· Diferenciar un robot d'altres aparells elèctrics i electrònics i introduir els conceptes
de STEAM.



· Comprendre el funcionament bàsic d'un robot, des dels mecanismes fins a la
programació, tot identificant les cadenes energètiques presents.



Estimular i motivar l'alumne envers la robòtica i tots els processos associats al seu
disseny i creació.



Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per presentar les solucions
als reptes proposats.



Realitzar diferents reptes de programació en base a un algoritme matemàtic que
simula un llenguatge de programació.



Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable,
solidària, cooperativa i dialogant.



Argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, tot respectantse.

Continguts


Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.



Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge, etc.



Modelització d'un algoritme de programació mitjançant objectes gràfics: mòduls i
fletxes.



Ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts per situar-hi
les peces corresponents.



Construcció d'un robot a partir de peces modulars.



Observació del funcionament dels aparells habituals de casa o de l'escola.



Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics.



Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents
models.

Plataformes
Fischertechnick – Plataforma coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels
mecanismes.
Lego + Littlebits – Construcció robòtica amb circuits electrònics (sessions concretes).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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Lego Mindstorm – Depenent del nivell del grup a final del tercer trimestre s’introdueix
alguna sessió amb aquesta
plataforma.
Altres ...

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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TALLERS DE TEATRE SÍLVIA SERVAN ( 1r a 6è )
1r a 3r : els dimarts de 16:30 a 18:30
4t a 6è: els dimecres de 16:30 a 18:30
Places: Mínim 8
http://www.tallersdeteatre.org/
Qui som?
Tallers de Teatre Sílvia Servan (TTSS) és una escola amb més de 20 anys de trajectòria que
ofereix classes a infants, joves i adults amb ganes d’expressar-se, aprendre i gaudir a través
de les eines que ens aporta el teatre. Arrelats a Sant Cugat del Vallès, els TTSS duen a
terme diferents projectes durant l’any: classes, monogràfics, casals d’estiu, colònies, estades
juvenils i moltes activitats puntuals tot participant de les diferents propostes del municipi.
Els tallers tenen la intenció de fer de la formació dels seus actors i actrius una eina per
evolucionar i créixer com a persones. Això és fruit del seu convenciment que el teatre és una
de les eines més potents per prendre consciència de les pròpies emocions així com per fer-se
més sensibles a la dels altres.
Alhora el teatre convida a la transformació, a amagar-nos rere noves màscares diferents a la
que ens posem cada dia. Això ajuda a dilatar la imaginació, a buscar vies per acostar-nos a
les nostres il·lusions, a desenvolupar el sentit crític i per tant a estar més tranquils i contents
amb la vida. Els tallers consideren que el teatre és un espai obert a tothom disposat a
reinventar-se i per tant un espai idoni per a treballar la cohesió social i fer del nostre entorn
un món una mica més humà.
Els tallers de teatre compten amb un equip de professores i professors formats en diverses
disciplines artístiques. Tots ells amb una gran trajectòria com a docents i també com a
actrius, actors i creadors d’espectacles.
Descripció de l’activitat
L’activitat està pensada per a realitzar-se una tarda a la setmana durant tot el curs escolar
amb la possibilitat d’oferir dues mostres durant l’any al Teatre de Mira-Sol juntament amb
altres grups de l’escola.
En funció de l’edat, al llarg del curs els alumnes treballen sobre els següents eixos:
-

Tècniques per a la millora de la interpretació: text, veu, dicció i expressió corporal

-

Disciplines teatrals: improvisació, màscara, pantomima, titelles i clown

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2018-19
-

Tasques associades a la creació i muntatge d’espectacles: Creació per escrit d’una
peça dramàtica, creació col·lectiva d’un espectacle, disseny de vestuari i
escenografia, direcció escènica.

Objectius

-

Adquirir consciència i coneixements vivencials sobre el cos, la veu i les emocions

-

Desenvolupar les capacitats expressives, creatives i comunicatives

-

Estimular la imaginació a través del joc teatral

-

Potenciar la confiança i la seguretat en un mateix i en els altres

-

Fomentar la cohesió i el treball en equip

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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TÈCNIQUES D’ESTUDI
Cicle superior: divendres
Cicle mitjà: -Mínim: 5 alumnes
Objectius.
Com a pares, familiars i educadors ens trobem infants amb diverses dificultats
d’aprenentatge o simplement amb una manca de recursos a l’hora d’estudiar i d’organitzarse. En ambdós casos els hi podem proporcionar una sèrie d’eines i un recolzament específic
que els ajudi a fer front aquestes dificultats o mancances.
D’altra banda, les tècniques d’estudi potencien l’aprenentatge del nen, aportant noves eines
que faciliten i optimitzen la qualitat del temps empleat en l’estudi i resolució de tasques.
Les tècniques d’estudi ens permeten intervenir en les dificultats d’escriptura, lectura, càlcul, i
viso-espaials o emocionals, aquestes últimes, moltes vegades associades a trastorns
d’aprenentatge.
Què són les tècniques d’estudi i en qué ens poden ajudar?
Són estratègies que s’utilitzen per un millor aprenentatge, ensenyar a aprendre, a pensar, a
observar,a concentrar-se i a organitzar-se, entre d’altres, mitjançant una sèrie de passos
clarament definits per a cada tasca, tot això potenciant la construcció i desenvolupament
d’uns hàbits d’estudi.
Com arribarem a potenciar l’aprenentage i el desenvolupament cognitiu?
Es pretén crear un espai a on un professional de l’educació i de la psicopedagogia els ajudi
tant en la confecció com en la realització de les tasques proposades per l’escola introduint
les tècniques abans mencionades, i adequar les que es considerin adients per potenciar les
capacitats de cada individu.
Es crearan petits grups de treball en funció de l’edat, estadi evolutiu i les dificultats, sempre
tenint en compte l’evolució del nen/a al llarg de l’any. Treballarem sempre en contacte amb
els professors/es de l’escola per tal de treballar tots en la mateixa línea, establint així un
equip multidisciplinar.
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VOLEIBOL ( 3r a 6è )
Entrenament 1 o 2 dies setmana: dimarts i/o dijous de 16:30 a 18:00.
Benjamines trobades puntuals un cop al mes. Alevins partits els dissabtes.
Places: màxim 15 i mínim 6.
Aquest esport està molt consolidat a l’escola i volem continuar i fomentar-lo ja, que com
altres, fomenta el treball en equip.
El voleibol és un esport col·lectiu d’oposició, el seu objectiu és superar a l’equip contrari
guanyant els dos o tres sets.
OBJECTIUS


Assolir la posició fonamental mitja, la parada, desplaçaments lateral, endavant i
enrere.




Assolir la tècnica bàsica del toc d’avantbraç, dits i servei de mà baixa.
Assolir el concepte d’aprendre i divertir‐se. Aprendre a compartir i distribuir espais.



Treballar el fet que la pilota no ha de caure al meu camp, sinó al camp contrari.



Iniciar el treball d’escalfament i tornada a la calma.



Assolir patrons d’educació física de base.



Tenir presents en tot moment els aspectes sociològics que comporta la pràctica
esportiva: respectar monitors, companys/es i adversaris; admetre les normes; i
acceptar i respectar la resta de relacions interpersonals.



Tenir

un

comportament

educat

i

responsable

durant

les

activitats

i

els

desplaçaments.


Acceptar la competició i els seus resultat (victòria i derrota) com a mitjà
d’aprenentatge i millora i no com a finalitat última del joc.



Entendre i desenvolupar el concepte d’ajudar els companys i ser ajudat pels
companys.



Tenir cura del propi cos i de la seva higiene.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
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MATRICULACIÓ
Període de matriculació
Els alumnes d’extraescolars 2017-18 tindran la plaça guardada del 9 al 22 de juliol.
Tothom podrà realitzar la matriculació a partir del dia 23 de juliol.
Molt important
No donarem per vàlida les inscripcions que no estiguin signades i abonats els 12 euros.
Per evitar possibles malentesos és important llegir la normativa.
Com puc fer la inscripció ?
Presencialment estic treballant en casals fins el 27 de juliol des de les 8:00 fins les 16:30
però abans de venir feu un truc ( 696001875 ).
Presencialment. A partir del dia 3 de setembre de dilluns a divendres de 16:15 a 18:30
hores. També estarem els dies de la venda o recollida de llibres.
Per email adjuntant: inscripció + resguard del banc de 12 euros. ( Contestem sempre !! ). I
agafarem per ordre d'arribada.
A la bústia d’extraescolars que està ubicada a secretaria de l’escola a partir de les 9:00 del
matí fins les 17:00 hores.
Número de compte per fer l’ingrés de 12 euros: ES91—0182—8192—12—0201527807
Qualsevol dubte podeu enviar un email a associacio.saec@gmail.com, o bé trucar
per telèfon 696.00.18.75 ( Núria ).

