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Curs 2021/22

Agafant com a punt de partida les respostes a l’enquesta sobre les activitats extraescolars d’aquest
curs, presentem aquí l’oferta d’activitats extraescolars pel proper curs 2021/22.
Trobareu informació més detallada sobre cada activitat extraescolar en el web de l'escola, a l'apartat
"Extraescolars".
El període d’inscripció serà del 7 de juny al 30 de juny i per ordre de rebuda a través del Clickedu
(hi heu d’accedir des del vostre usuari de família).
Els grups i les activitats definitives es comunicaran al setembre. Les activitats començaran la primera
setmana d’octubre i finalitzaran l’última setmana lectiva de juny.

Les inscripcions són trimestrals i els pagaments mensuals.
Les activitats extraescolars de tarda són obertes a infants que no siguin de l’escola.
La Laura és la persona que coordina l’oferta d’activitats extraescolars, així que per a qualsevol
consulta o aclariment podeu escriure a extraescolars@decroly.org o demanar per ella a secretaria.
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Activitat

Preu

Horari

P4 i P5

Dansa a infantil

36€

Dimecres

P4 i P5

Robòtica

45€

Divendres

P4 a 6è

Anglès

39€

Dilluns

P4 a 6è

Bateria individual

70€

Tots els dies

P4 a 6è

Guitarra individual

70€

Tots els dies

P4 a 6è

Flauta travessera
individual

70€

Tots els dies

P4 a 6è

Piano individual

70€

Tots els dies

P4 a 6è

Piano Caritat
grup de 4

46€

Tots els dies

P5 a 6è

Escacs

35€

Dimecres

4t a 6è

Combo

4 pers 35€
3 pers 45€
2 pers 55€

Tots els dies

1r a 6è

Francès

57€/2h

Dilluns i Dimecres

1r a 6è

Teatre musical

34€

Dimarts

1r a 6è

Hip-hop i Funky

36€

Dimecres

1r a 3r

Arts&Crafts

31€

Dimarts

4t a 6è

Arts&Crafts

31€

Dijous
Programa d’Educació en el Lleure Oferta d’Activitats Extraescolars | Curs 2021/22

Oferta d’Activitats Extraescolars – Curs 2021/22
Curs

Activitat

Preu

Horari

P3 a P5

Musica i moviment

48€

Dilluns
17h a 18h

P4 a 6è

Instrument individual

70€

Dia a convenir 17h

4t a 6è

Combo

4 pers 35€
3 pers 45€
2 pers 55€

Dia a convenir 17h

Obertes també a

infants que no

P4 a 6è

Dansa Menchu Durán

49€/1dia
69€/2dies

Segons edat

P4 i P5

Patinatge per a infantil

36€

Dimarts
17h a 18,15h

1r a 6è

Patinatge per a primària

36€

Dimecres
17h a 18,15h

1r a 6è

Circ

36€

Dilluns
17h a 18,15h

1r a 6è

Robòtica

45€

Dijous
17h a 18,15h

1r i 2n

Bàsquet i més

35€

Dijous
17h a 18,15h

siguin de l’escola
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ARTÍSTIQUES
ARTS AND CRAFTS - MIREIA S

Aquesta activitat de treballs manuals i creatius, permetrà als nens i nenes endinsar-se en
l’ús més específic de tècniques ja conegudes, així com descobrir i experimentar altres
tècniques amb les quals no treballen habitualment a les classes de plàstica.
Explorant les possibilitats de tècniques noves i ja conegudes es potenciaran les capacitats
artístiques de cadascú, es treballarà amb llibertat en pla i en volum i es realitzaran petites
obres d’art amb material reciclat.

1r a 6è

MIGDIA

31€

Dimarts /

1h/set

Dijous

P5 a 6è

MIGDIA

35€

Dimecres

La llengua de comunicació dins l’aula de plàstica durant aquesta activitat serà l’anglès.

ESTRATÈGIQUES
ESCACS - EDAMI
“No es tracta només de moure peces en un tauler, els esca cs van molt més enllà i ensenyen a prendre
decisions, a planificar, i també impulsen als alumnes a comprendre que les seves accions poden durlos a l’èxit o al fracàs. Tots aquests factors deriven en la millora de l’aprenentatge”
Mi quel Illescas.

1h/set

Sota una vessant lúdica i formativa, en aquesta activitat els infants tindran l’oportunitat
d’aprendre a jugar a escacs i a millorar el seu joc. En les sessions predomina la part de
pràctica de joc, on el mestre/a corregeix les errades, combinant-los amb l’aprenentatge
conjunt d’elements estratègics i tàctics de la partida, i on s’incorporen altres materials de
joc (cartes, oca-chess, peces especials, etc.) elaborats per la mateixa escola d’escacs que
afavoreixen l’aprenentatge i la diversió dels infants. .
Programa d’Educació en el Lleure Oferta d’Activitats Extraescolars | Curs 2021/22

IDIOMES
ANGLÈS – ESCOLA D’ANGLÈS TEA OR COFFEE

Tea or Coffee és una escola especialitzada en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua
anglesa, amb professorat nadiu i preocupada perquè el contacte que tinguin els infants
amb l’anglès sigui un experiència divertida i positiva que els motivi a aprendre la llengua.
Aposten per classes d’anglès interactives i dinàmiques, on la promoció de la comunicació
es fa mitjançant situacions reals perquè l’expressió esdevingui un fet natural i espontani.

P4 a 6è

MIGDIA

39€

Dilluns

1h/set

En aquest vídeo es mostren exemples dels projectes finals de cada nivell.
Existeix la possibilitat de fer classes individuals o en grup reduït.

FRANCÈS – ESCOLA DECROLY

Amb la direcció i acompanyament d’una mestra qualificada, els nens i nenes podran iniciarse o progressar en el domini de la llengua francesa, no només de forma oral sinó també de
forma escrita.

1r a 6è

MIGDIA

57€

Dilluns i

2h/set

Dimecres

S’adapten les activitats segons el nivell dels nens i nenes participants.
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MOVIMENT
TEATRE MUSICAL - EXIT

El teatre musical permet incrementar la creativitat, reforçar la memòria i la capacitat
d'improvisació, millorar la confiança en un mateix, potenciar la comunicació i expressió
(oral, corporal i emocional), augmentar la capacitat de resoldre conflictes i fomenta el
treball en equip.
A partir de contes i narracions com a centre d'interès, es desenvolupen les habilitats
expressives, la sensibilització musical i les capacitats de treball individual i en grup. Els nens
i nenes podran aprendre a expressar-se i a escoltar, descobrir personatges, jugar amb la
imaginació i millorar la comunicació a través del cos i de la veu.

3r a 6è

MIGDIA

34€

Dimarts

1h/set

A final de curs es posaran en pràctica els coneixements adquirits amb una representació
per companys/es, familiars i amistats.

CIRC – ESCOLA DE CIRC JAVI BARROSO
En una proposta pedagògica en circ s'aconsegueix estimular la creativitat i promoure les
aptituds socials dels infants participants.

1r a 6è

TARDA

36€

Dilluns

Es practica l’acrobàcia, els malabars, els equilibris acrobàtics i els equilibris sobre objectes,
per tal de dotar als infants d’una bona base de tècniques corporals i de circ com eines
d’expressió i comunicació.

1,15h/set

Les habilitats circenses permeten fomentar l’esforç personal i posar en valor la cooperació,
l’ajuda i el respecte.
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MOVIMENT
PATINATGE - UNGRAVITY

Els esports de roda petita (patinatge, skate, scooter) són esports que no discriminen per
sexe, edat ni físic i que potencien les capacitats motrius de qui els practiquen.
El patinatge és uns dels esports de lliscament més popular en l’actualitat i en els darrers
anys està agafant una importància destacable degut a, entre d’altres coses, a l’augment
d’espais on practicar-lo (skateparks) i a la creació dels World Roller Games que cada any es
celebren a una ciutat diferent (l’any 2019 va ser a Barcelona).

P4 a 6è

TARDA

36€

Dimarts /

1’15h/set

Dimecres

P4 a P5

MIGDIA

36€

Dimecres

La pràctica d’aquests esports permet un desenvolupament complet des de diferents punts
de vista: fisiològic (treball d’equilibri i coordinació de tot el cos), psicològic (treball
d’autosuperació, autoestima i coneixement personal) i social (és un esport individual que
es practica en grup, la qual cosa permet compartir l’experiència).

DANSA - U!KIDS

Descobrir el ball a través del joc i l'expressió corporal, mitjançant la música i imatges,
estimulem les habilitats rítmiques, el coneixement del cos i la creativitat. El que importa és
que els nens i nenes es diverteixin i aprenguin al mateix temps que executen l'exercici.
L'aprenentatge de la dansa a infantil es basa en la demostració dels exercicis per aprendre
primer per imitació, després ballant, i, finalment, sentint l'estat dels seus músculs i aprenent
a treballar-los adequadament.

1h/set

Això acompanyat de diferents recursos com: paraules, sons, descripcions, imatges, contes,
representacions, demostracions i imitacions, improvisacions, creacions coreogràfiques i la
música, ajuden els infants a comprendre i fer els moviments en dansa, connectant així
l'aspecte físic amb el mental.
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MOVIMENT
HIP-HOP I FUNKY - U!KIDS
La pràctica de la dansa reporta molts beneficis en el desenvolupament dels infants, oferint
l’oportunitat que ampliïn les possibilitats i experiències corporals respecte al ritme, la
coordinació i el moviment.
Permet també desenvolupar la creativitat i l’espontaneïtat mitjançant el moviment corporal,
així com la millora de les capacitats psicomotrius i de la coordinació audio-motora. De la
mateixa manera, afavoreix la concentració, desperta la sensibilitat estètica i expressiva i la
coordinació de moviments amb la música.

1r a 6è

MIGDIA

36€

Dimecres

1h/set

Fent Hip-hop i Funky durant el curs, els i les alumnes aprendran moviments de diferents
disciplines mitjançant coreografies amb cançons actuals. Aquesta activitat permet conèixer i
aprendre aquestes dues disciplines en una sola activitat.

ESCOLA DE DANSA - MENCHU DURÁN
Escola de Dansa Menchu Durán TARDA: aquesta activitat es desenvoluparà en el centre de
l’Escola de Dansa Menchu Durán (carrer de Moragas, 38). Una mestra de l’escola de dansa
recollirà els infants i els acompanyarà fins a l’escola de Dansa Menchu Durán. La recollida per
part de les famílies serà directament en el centre de dansa.

P4 a 6è

TARDA

49€/mes (1 dia)

Segons

69€/mes (2 dies)

edat

L’Escola Menchu Durán compta amb una aula d’estudi on, si cal, poden aprofitar l’espera
abans d’iniciar la seva classe fent treball personal.
A més, des de l’Escola de Dansa Menchu Durán s’organitzen, constantment, esdeveniments i
campionats, així com stages de formació per mantenir-se actualitzats i aportar sempre les
millors tècniques i tendències a la seva escola.
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NOVETAT
BÀSQUET I MÉS – ESCOLA DECROLY

Amb aquesta activitat extraescolar els nens i nenes participants compartiran amb altres infants
la diversió per l'activitat motriu i els valors propis del joc col·lectiu.
A partir del bàsquet i també de material d'altres esports, els nens i nenes tindran l’oportunitat
de desenvolupar les seves competències motrius i coordinatives.

1r a 2n

TARDA

35€

Dijous

1,15h/set

Activitat destinada als nens i nenes de Cicle Inicial.

TECNOLÒGIQUES
ROBÒTICA - IGNITE SERIOUS PLAY

Aquesta activitat es focalitza en el tractament de la robòtica amb disciplines de STEAM. L’objectiu
de l’activitat és treballar el pensament algorísmic mitjançant la manipulació i la
programació de robots adaptats a la franja d’edat centrant-nos en les àrees de la tecnologia i
l’enginyeria.
Els nens i nenes tindran l’oportunitat de realitzar activitats que afavoreixen el pensament
científic mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Aprendran a
programar robots adequats a cada edat, fomentant el pensament lògic i el raonament
amb jocs especialitzats. Podran treballar el mètode científic a través de la construcció de petits
projectes de ciències, amb reptes adaptats a l’edat dels alumnes que es compliquen
progressivament alhora que incorporen nous materials.
Els més grans, s’introduiran en el pensament computacional a través de la robòtica,
la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament, però sempre connectant amb
les matemàtiques i les ciències experimentals.

P4 a P5

MIGDIA

45€

Divendres

1h/set

1r a 6è

TARDA

45€

Dijous

1,15h/set
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MUSICALS
MÚSICA I MOVIMENT – MUSIC & FUN
Music&Fun desenvolupa un mètode propi d’aprenentatge musical basat en competències
transversals avalat pels millors experts i repensat des d’una perspectiva de la motivació de
l’alumne.
La música forma part del llenguatge natural de l’infant. L’eina fonamental per a l’aprenentatge
és el joc amb el qual fomentarem la seva creativitat, les seves inquietuds, expressió
d’emocions, coordinació, habilitats comunicatives, intel·ligència emocional, desenvolupament
cognitiu i social.

P3 a P5

TARDA

48€

Dilluns

1h/set

Les activitats musicals i l’exploració progressiva d’instruments estan especialment disenyades
per aquesta etapa del desenvolupament, perquè portin a l’infant a un món de sensacions on la
concentració, la memòria, i el ritme els acompanyaran millorant la seva autonomia, la seva
motricitat i el seu desenvolupament cognitiu.

GRUP REDUÏT PIANO – CARITAT
En grups màxim de 4 infants, els nens i nenes podran iniciar-se o perfeccionar la seva tècnica en
aquest instrument.

P4 a 6è

MIGDIA

46€

Cada dia

1h/set

11
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MUSICALS
INSTRUMENT INDIVIDUAL – AULA DE MÚSICA 7

Cada alumne/a pot triar l’instrument que més li agradi i disposarà d’un espai individual o en
parelles per fer música i expressar-se a través del seu instrument amb l’acompanyament d’un
professor/a que li ensenyarà la tècnica musical necessària.
Opcions d’INSTRUMENTS MUSICALS: violí, viola, violoncel, contrabaix, baix elèctric, flauta
travessera, clarinet, saxo, trompeta, trompa, guitarra, bateria, piano, etc.

P4 a 6è

MIGDIA I

70€

TARDA

30min/set

Cada dia

3r a 6è
35€ - 4 pers
45€ - 3 pers
55€ - 2 pers

MIGDIA I

COMBO– AULA DE MÚSICA 7
En grups reduïts els i les alumnes podran fer música de cambra o interpretar diferents peces
combinant diversos instruments segons l’instrument que cadascú triï.
Sessions de 45 minuts.

TARDA

Cada dia

Opcions d’INSTRUMENTS MUSICALS: violí, viola, violoncel, contrabaix, baix elèctric, flauta
travessera, clarinet, saxo, trompeta, trompa, guitarra, bateria, piano, etc.
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