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Totes les activitats es realitzaran en horari de 16:30 a 17:45 hores.
Es realitzaran amb un mínim de 8 infants, i un màxim per grup de 12.
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21 / 22 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

PintArt

Anglès My
Second *

Multiesport

Batucada*Teatre 
(Lazzigags*)
De P3 a 4t

Robòtica My
Second*

Monitor/a *Entitats que desenvolupen el 
seu programa d’activitat

Educació Infantil
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ACTIVITATS per infants de Primària

Grup DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

1r-2n

Voleibol Futbol
(no competició)

Experiments 
i natura

Anglès My
Second*

Robòtica My
Second*

PintArt

3r-4t

Futbol

Voleibol

Futbol

PintArt
Anglès  My

Second*
Experiments 

i natura

5è-6è
Experiments i 

natura 
Futbol

Anglès My
Second*

Futbol

Voleibol

Robòtica My
Second*
De 3r-6è

Teatre * 
(Lazzigags)
De P3 a 4t

Batucada*
primària

Monitor/a *Entitats que desenvolupen el seu 
programa d’activitat
FUTBOL: possibilitat de federar als infants 
al Jocs Escolars de Barcelona
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QUOTES

FUTBOL: Inclou cost de la inscripció a la competició (assegurança, arbitratges, coordinació
tècnica...). No inclou cost desplaçaments, ni equipament esportiu.

INSCRIPCIÓ QUOTES A LES FAMÍLIES

1 dia/setmana 26€

2 dies/setmana 36€

A partir de 3 dies/setmana 46€

Teatre (Lazzigags)*

matrícula teatre 30€

1h:    30€ 
1,5h: 42€

Experiments i natura 35€

Anglès My Second Language * 40€

Robòtica My Second infantil* 40€

Robòtica My Second primària
(kit per cada 2 alumnes)

42€

Batucada* 36€

Futbol competició (1 dia) 31€

Futbol competició (2 dies) 41€

Voleibol 26€



Consideracions prèvies

En cap cas es podrà participar a 

les activitats si es tenen 

símptomes de COVI-19 o s’ha 

estat en contacte amb persones 

afectades els darrers 14 dies

• S’adoptaran les mesures que a cada moment publiqui el 

Departament d’Educació en relació a les Activitats Extraescolars, o 

dins el marc d’un centre educatiu.

• Els grups s’organitzen amb 8-12 infants i un monitor/a, conformant 

un “grup estable” per a tot el curs escolar.

• Cada infant haurà de dur diàriament una mascareta, per poder 

utilitzar en cas de compliment d’alguna mesura preventiva (falta de 

distanciament, activitat amb diversos “grups estables escolars”...

• Quan un monitor/a s’hagi d’apropar a un infant, (cures, apropament 

emocional ..) anirà amb mascareta.

• En cas que durant l’activitat un infant presenti simptomatologia 

s'avisarà a família perquè contacti amb el CAP de salut i es notificarà 

a la direcció de l’escola

Recollida i sortida del grup • S’habilitaran punts de recollida dels infants que participen a les 

activitats extraescolars en espais diferenciats de la sortida escolar.

• S’habilitarà la sortida d’Educació Infantil com a sortida 

complementària per evitar aglomeracions.

• Es facilitarà la informació sobre els grups, recollida i sortides abans de 

l’inici de l’activitat.

Espais S’establiran punts d’higiene amb gel hidroalcohòlic.

• En els lavabos, piques d’aules... es disposarà de sabó i paper de mans.

• Es distribuirà l’escola en espais concrets per a cada unitat (aules, 

patis, espais comuns...).

• És necessari disposar d’aules i patis adien al nombre de participants i 

a la distribució de les activitats.

• Es ventilaran els espais interiors a l’inici i a  la finalització de les 

activitats.

• Hi haurà un Planning d’horaris amb els espais que utilitzi cada grup en 

cada moment i després de cada ús es procedirà a la neteja dels 

materials.

Mesures de 
seguretat i higiene 
COVID



PintArt

L’activitat pretén impulsar la creativitat i la imaginació

fomentant la destresa manual, estimulant de manera lúdica i

experimental les destreses i habilitats artístiques i plàstiques

de cada infant.

El taller està basat en l’aprenentatge per descobriment i

experimentació.

Treballarem amb diferents materials: argila, fusta, pintura de

vidre, roba, goma eva, elements de la natura, objectes de

reciclatge ...

Objectius

• Fomentar la imaginació i creativitat 
de l’infant, afavorint el gust per 
expressar, comunicar i plasmar 
idees i experiències. 

• Treballar tot tipus de materials.

• Potenciar que el treball manual 
tingui una utilitat real, no només la 
seva bellesa.



Experiments i natura
Activitat que pretén despertar l’interès pel coneixement de
les disciplines STEAM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i
les matemàtiques) entre els més petits, a través de
l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament
sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se
sentin partícips del seu aprenentatge.

Les activitats estan plantejades com a reptes a resoldre a
curt termini o com a projectes a assolir de més llarga
durada. Mantenint la motivació dels infants en allò que fan,
s’aconsegueix que tinguin ganes d’aprendre.

Parlem d’experiments atractius i que resolen misteris, de
natura que fomenta el nostre amor i ajuda al planeta.

Objectius educatius

• Treball en equip: En totes les sessions, 
les activitats es plantegen en petits 
grups per tal de fomentar el treball en 
equip, ja que entenem que 
l’aprenentatge és més significatiu quan 
hi ha interacció entre els companys.

• Treball amb diversitat de materials: 
Donem un gran valor a la diversitat de 
maneres de desenvolupar el 
pensament científic que tenen molts 
dels materials educatius i 
professionals en el món de les 
disciplines STEM. Es presenten als 
infants les activitats amb una gran 
varietat de materials per treballar els 
continguts desitjats.



MULTIESPORT

Objectius

• Participar a l’activitat per gaudir -he.

• Aprendre a respectar l’espai, el joc, els 

companys i el material.

• Parar atenció a l’hora d’explicar el joc; 

com es durà a terme i les normes, per 

poder realitzar-ho amb èxit

• Jugar sense competició, per aprendre les 

característiques del joc i gaudir -ne.

Aquest taller vol fomentar que el grup d’infants tingui curiositat per
l’aprenentatge de diferents esports. Que coneguin les diferents possibilitats
esportives que es poden practicar.

A través d’aquesta activitat pretenem treballar valors i també desenvolupar
diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge de tècniques esportives, tot
ampliant el repertori d’esports: voleibol, korfball, jocs i dinàmiques grupals,
equilibris ...

A la dinàmica del taller hi ha tres moments destacats: escalfament,
aprenentatge de l’esport i pràctica. Cada esport es canviarà cada 3 setmanes de
manera que es podran anar rotant diferents esports. És repetirà aquell que sigui
més interessant pels infants.



Aquesta activitat té com a únic objectiu la formació esportiva i humana dels infants
mitjançant la pràctica del volei. Els valors intrínsecs que formen l’esperit esportiu
(esforç, afany de superació, fortalesa davant l’adversitat, esportivitat, …) són plenament
incorporats en aquesta filosofia general.

L’educació en valors, combinat amb la pràctica de l’esport, tenen una importància
cabdal en la filosofia de l’entitat. La qualitat esportiva dels equips és important, però
molt més ho és la bona imatge i el respecte que ofereixen els seus jugadors l’entorn i
l’activitat en si.

Els objectius bàsics d’aquesta activitat, són que els nens i nenes coneguin els principals
elements d’aquest esport col·lectiu, que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica
esportiva i que assoleixin aprenentatges de la tècnica d’aquest esport d’una forma
motivadora i divertida.

VOLEIBOL

Objectius educatius

• Adquirir hàbits d’una pràctica esportiva 
col.lectiva i d’interacció entre els 
companys.

• Aprendre les regles del joc i descobrir 
les respostes més adequades a cada 
situació de joc.

• Estimular la percepció espaial en funció 
dels límits de l’espai de joc i de l’alçada 
de la xarxa



Objectius educatius

• La pràctica del futbol com eina 
d’educació esportiva, formació integral i 
aprenentatge pels infants participants.

• Educació en valors: companyerisme, 
tracte humà, confiança en si mateix, 
cohesió de grup...

• Aprendre d’una manera lúdica i 
divertida les tècniques relacionades amb 
l’esport que més els agrada.

Aquesta activitat té com objectiu principal la formació esportiva i humana dels infants
mitjançant la pràctica del futbol. Els valors intrínsecs que formen l’esperit esportiu són
plenament incorporats en la seva filosofia general.

S'ofereix la possibilitat de federar els membres de l’equip per jugar als JOCS ESCOLARS
de BARCELONA segons la categoria del seu equip, per jugar una lligueta amb altres
equips de la ciutat.

FUTBOL



ANGLÈS

My Second Language és l’entitat encarregada aquest nou curs 

d’anglès extraescolar, 

How they work
Amb una metodologia pròpia, actual i innovadora que fomenta 
l'aprenentatge inductiu.  

• A cada sessió el professor implementa un seguit d'activitats 
prèviament dissenyades tenint en compte les necessitats, les 
motivacions i les capacitats d'aprenentatge pròpies de cada alumne o 
grup d'alumnes on la gamificació pren especial importància.

• La segona llengua adquireix significat, quan el docent facilita, 
orienta i motiva l'alumne a trobar relacions amb els continguts 
apresos a l'educació reglada.

How our children learn
Són autors del seu propi aprenentatge.

• Fan la immersió en la nova llengua de forma activa interactuant 
amb el contingut i amb els seus companys.

• Aconsegueixen familiaritzar-se amb el nou idioma de forma intuïtiva 
de la mateixa manera que amb la llengua materna.

Compromís

• Dissenyar les programacions
amb l'equip coordinador de 
llengua estrangera de l’Escola.

• Activitats pràctiques i lúdiques
que amplien i reforcen el 
contingut, el vocabulari i les 
estructures gramaticals apreses a 
classe.

• Treballar per l’assoliment de 
l'autonomia suficient per 
expressar-se sense limitacions.



ROBÒTICA 

De la mateixa manera, My Second Language també és l’entitat 

encarregada aquest nou curs de fer l’activitat de Robòtica educativa, ja 
que entenen la programació com el llenguatge del futur.  

Com treballen?
Amb una metodologia propia de talleristes de projectes que fomenta el 
desenvolupament d’ habilitats STEM.  

A cada sessió el professor implementa un seguit d'activitats
prèviament dissenyades tenint en compte el projecte a desenvolupar i 
el nivel de coneixement del grup vers l’activitat on la construcció i 
programació d’un robot és l’objectiu diari.

Com aprenen els nostres fills?
Són autors del seu propi aprenentatge.

Fan la immersió en aquesta nova llengua – la programació - de 
forma activa interactuant amb el contingut i amb els seus companys.

Compromís

• Activitats pràctiques i lúdiques
que fomentin l'aprenentatge
significatiu, desenvolupin la 
creativitat i el treball en equip i 
que permetin crear solucions
sorprenents i inesperades per als
desafiaments quotidians.

• Treballar per l'assoliment de 
l'alfabetització digital bàsica i la 
tolerància a l'error.



Objectius educatius

La música és una de les eines 
pedagògiques multidisciplinaris més 
potents que existeixen, que estimulen el 
creixement humà.
.
• A nivell motriu, Potenciar l’expressió 

corporal 

• A nivell cognitiu, es treballa 
l'aprenentatge de ritmes potencialitat  la 
capacitat memorística. 

• A nivell sensorial, la música conté una 
part emocional molt important que 
ajuda a expressar els seus sentiment i 
canalitzar les seves emocions.

La Batuescola és una associació que es dedica a promoure la vessant educativa i 
social de la percussió, a través de l’organització de tallers de batucada en grup 
ens permet abordar també el treball en equip, els rols, el lideratge i la 
cooperació sempre des d’un plantejament completament lúdic.

Als tallers extraescolars combinem la pràctica instrumental (ja sigui amb 
instruments de batucada com amb boomwhackers o percussió corporal) amb 
jocs rítmics, danses i cançons que ens apropen a la cultura brasilera però també 
a la d’arreu.

Dividim als grups entre:

• Sensibilització Musical (P3 a P5) que exploren i experimenten amb els 
elements de la música

• Batucada (1r a 6è) assaja per a oferir actuacions a les festivitats de l’escola.

El nostres tallers inclouen el material per realitzar les activitats

BATUESCOLA



L’entitat Lazzigags fa una programació que està pensada per nivells

educatius, seguint el currículum d’educació infantil i primària publicat pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera
treballem en la línia pedagògica dels ensenyaments reglats.

Educació infantil

Ens centrem en l'explicació de contes i la seva posterior representació. Fem jocs
teatrals i també realitzem activitats plàstiques, danses i cançons. En definitiva, el
contingut esdevé el centre d'interès per donar-li SENTIT a tota la programació.

Educació primària

Treballem contes i a partir del cicle mitjà incorporem la tècnica
de clown, commedia dell'arte i els mites grecs. Es fan representacions per a
companys, mostra per a familiars i representació en un espai obert al barri que
fomenti la convivència ciutadana.

L’equip de professors/es de l’Espai Lazzigags està format per trenta
professionals, llicenciats en art dramàtic, magisteri, psicologia i pedagogia.
Organitzem reunions periòdicament per tal d’elaborar, revisar, actualitzar i
proposar nous recursos pedagògics, jocs i activitats per incloure-les en les
programacions teatrals i millorar-les any rere any.

TEATRE (activitat dirigida per Lazzigags)

Objectius educatius

• Permet a la persona la implicació en el 
llenguatge emocional i corporal

• Provoca un aprenentatge més profund i 
significatiu.

• Promou una millor compressió dels textos.

• Estimula el llenguatge i el desenvolupament 
del vocabulari.

• Potenciar el pensament crític i els processos 
cognitius

• Ajudar a desenvolupar diferents habilitats: 
pensar, organitzar, interpretar…

• Fomenta una millor relació entre els 

alumnes i entre alumnes docents.


