
   
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2016-2017 
 

 

 
 
 
Pares: 
 
Us informem que les activitats extraescolars d’aquest proper curs començaran a partir del dia 1 d’octubre, a excepció de la ludoteca, que funciona des del primer dia 
de curs. Hi ha extraescolars que tenen uns dies de promoció per conèixer l’activitat sense cap compromís. Les inscripcions seran fins el 30 de setembre. 
Qualsevol dubte o aclariment parleu amb secretaria. 
No obrirem grup si no arribem a un mínim  de 8 alumnes apuntats. 
 

La informació de les activitats s’ha enviat per correu electrònic o la teniu penjada a Clickedu  (https://jviladoms-escola.clickedu.eu , a la carpeta pública dins de la  
pestanya carpeta) 
ACTIVITAT MONITOR/A NIVELLS HORARI PREU/MES PROMOCIÓ 

 
BÀSQUET 
 

 
Coord. Adrià López de 
l’Associació esportiva Va 
d’Esport. 
 

de 1r  de primària a 
4t  d’ESO 
  

Dimarts i dijous 
de17:30 a 18:45h         35 € 

Entrenament obert, dimarts 27 i dijous 29 de 
setembre per a tothom que tingui ganes de 
provar-ho.  

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

 
Coord. Adrià López de 
l’Associació esportiva Va 
d’Esport. 
 

de P5 a 2n de 
primària 

Dimecres 
De 17:30 a 18:45        22 € Entrenament obert, dimecres 28 setembre per a 

tothom que tingui ganes de provar-ho. 

FUTBOL SALA 

 
Coord. Adrià López de 
l’Associació esportiva Va 
d’Esport 
 

ESO Dilluns i dimecres de 17:30 a 
18:45h al C/ Dr. Almera, 33       35 € 

Entrenament obert, dilluns 26 i dimecres 28 de 
setembre per a tothom que tingui ganes de 
provar-ho. 

ESGRIMA  Elvira Lupascu 
 
de P4 a 6è 
 

Dilluns de 13 a 14h         22 € Promoció en horari escolar. 

 
ROBÒTICA 
 

 
Gestionat per: 
http://codelearn.cat/sobre-
codelearn/ 
 

de 2n de primària a 
2n d’ESO Dimecres de 14 a 15h 

65€  mes/alumne 
55€  a partir de 20 
alumnes 

- 

DANSA CREATIVA/ 
CONTEMPORÀNIA Justine  Marouze 

 
P5 i primària 
(agrupació per edats) 

Divendres 
Grans: de 13 a 14h 
Petites: de 14 a 15h 

         22 €  
Classe oberta divendres 7 d’octubre al migdia. 

ZUMBA Per concretar ESO Dos grups: 
Dilluns o Dijous de 13:30 a 14:15         22 € Classe oberta dijous 29 al migdia. 

TEATRE 
 
Per concretar 
(Possibilitat de canvi de dia) 
 

 
de P5 a 6è 
ESO 
(agrupació per edats) 

Dilluns de 17:30 a 19h          25 € Classe oberta dilluns 26 a la tarda. 
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ANGLÈS Patrícia Roman de P4 a 2n 

 
Dimecres al migdia 
De 14 a 15h 
 

      
                25 €  

- 

ESCACS Ivo Espau 

 
de 2n a 1r i 2n 
d’ESO 
 

Dimarts de 13 a 14h          22 €  
Classe oberta dimarts  27 al migdia. 

NATACIÓ Q Wellness de P3 a 2n 
Divendres: de 19 a 19:45h + 
servei de ludoteca de 17:30 a 19h 
TERCER TRIMESTRE 

 
Informació al 2n 

trimestre 
- 

LUDOTECA Georgina García 
infantil i primària 
(*els preus d’aquest  curs 
estan pendents 
d’actualització) 

De dilluns a divendres                          
               40,5 € * 

- Tres dies              34,5 € * 
Dos dies                26,5 € * 
Dia esporàdic                5,5 € * 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment parleu amb secretaria o amb la coordinadora d’extraescolar Georgina García. 
 
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: cal emplenar la butlleta de sota i entregar-la a secretaria el més aviat possible i no més tard del divendres 30 de setembre.  
 

No obrirem grup si no arribem a un mínim de 8 alumnes apuntats. 
 

 
                  BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS / CURS 2016-2017   

 
Nom i Cognoms: 
 
Curs:  

 
Telèfon de casa:  

Altres telèfons:  
 

   

 BÀSQUET  INICIACIÓ ESPORTIVA  ESGRIMA  ROBÒTICA  DANSA CREATIVA / CONTEMPORÀNIA 

 
 TEATRE 
 

 ANGLÈS  ESCACS  LUDOTECA FIXA 
 LUDOTECA ESPORÀDIC 

 FUTBOL SALA 

 ZUMBA  
OBSERVACIONS: 
 
 
 
Qualsevol proposta, dubte, problema amb els horaris i/o activitat, ens la podeu fer arribar a l’apartat d’observacions. 

                                                                                                                                                           Signatura pare, mare o tutor legal 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2016-2017 OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS 

 

BÀSQUET 

 
El bàsquet com a iniciació esportiva és una activitat que es presenta amb l’objectiu d’introduir i fomentar l’esport en l’àmbit escolar, amb la finalitat última de fer-
los gaudir d’aquest joc i d'estimar-se el bàsquet. 
Objectius: 

 Establir una bona iniciació i uns bons hàbits de joc. 
 Gaudir i divertir-se al llarg de l’activitat. 
 Incentivar el treball en equip. 
 Dominar els coneixements fonamentals tècnics i tàctics d’aquest esport. 
 Assolir la condició física òptima per jugar a bàsquet. 

 

FUTBOL SALA 

 
Consisteix en una activitat física sana i divertida, on l’alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el 
respecte per a la resta de companys,  a més a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del joc. El jove es familiaritza amb la pilota a partir d’exercicis de 
control, conducció i colpejos, passades i recepcions de la pilota, profunditat i desmarcatges, posicionament defensiu i ofensiu i per suposat, aprenentatge de les 
normes del joc. 
Objectius de l’activitat 
L’objectiu principal de l’activitat de  futbol sala en  l’escola és buscar la participació i respecte d’aquest esport com activitat física  saludable i divertida, respectant 
els valors de companyonia, cooperació, joc en equip, joc net, etc. 
Per a totes les activitats: 
Número mínim i màxim de participants : el número d’ alumnes per grup serà de 8 mínim i 20 màxim. 
 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA 

 
La iniciació esportiva com a extraescolar va dirigida a nens i nenes de P5 a 2n de primària i consisteix en una sessió setmanal, els dimecres de 17:30 a 18:45 al 
pati de l’escola. 
Definim iniciació esportiva com el període previ a la pràctica d’un esport en concret on es realitza un conjunt d’activitats que plantegen habilitats i destreses 
pròpies d’alguna modalitat esportiva. 
Les sessions es preparen amb el joc com a eina base i es treballa sobre les coordinacions generals i específiques, percepcions espacials i temporals i els jocs 
pre-esportius.  
L’objectiu de la extraescolar és aproximar i conèixer els diferents esports (col·lectius i individuals) a tots aquells participants. 
 

ANGLÈS 

 
L’objectiu principal d’aquesta activitat és que els alumnes aprenguin anglès de forma divertida. 
Objectius generals: 

 Fomentar l’expressió i la comprensió oral en anglès i millorar-ne el seu nivell. 
 Crear seguretat en els alumnes envers la llengua. 
 Reforçar els coneixements adquirits durant les classes en horari escolar. 
 Ampliar el vocabulari. 

Metodologia 
Prioritzar activitats lúdiques com ara jocs, cançons, teatre, manualitats, esports i experiments. 
Durant totes les activitats el docent només parlarà en anglès, ja que és la millor manera d’interioritzar una segona llengua. 
Les activitats seran adaptades al nivell i edat dels alumnes. 
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DANSA CREATIVA 
/ CONTEMPORÀNiA 

 
Per què la dansa a l’escola? 
Amb el taller de dansa pretenem crear l’espai on els nens i nenes puguin gaudir expressant-se i comunicant-se tot desenvolupant la sensibilitat, la imaginació i la 
creativitat. 
Un espai que permeti desenvolupar la seva capacitat creadora i fomentar la seva confiança i autoestima. 
També una introducció a la dansa contemporània on s'introdueix al nen/a en el desenvolupament d'un nou llenguatge expressiu alhora que es treballa la 
coordinació, la psicomotricitat , l'equilibri i la imaginació, sempre tot a partir de jocs i d'activitats lúdiques, ja que el principal objectiu és sempre gaudir de la 
sessió i passar-ho bé. 
 

ZUMBA 

Característiques 
 Activitat física  d’origen colombià que barreja ritmes llatins com la salsa, el merengue, el flamenc, la bachata, el reggaeton i la samba. Combina tots els estils 
amb un treball aeròbic important. L’objectiu principal és fer exercicis  amb suport musical, per desenvolupar la resistència aeròbica,  la força i la coordinació.  
Ideal per 
Ideal per als seguidors de Zumba  adolescents. Per a nens i nenes entre els 12 a 16 anys. És una oportunitat de mantenir-se actius i ballar al ritme de la seva 
música  preferida.  
Com  funciona 
Les classes de Zumba ofereixen rutines pensades per als joves, sobre la base de les coreografies originals de Zumba. Els passos s’aprenen poc a poc i es van 
afegint exercicis, que combinats, conformen una coreografia al final de la sessió.  
Beneficis 
Ajuda a desenvolupar un estil de vida saludable e incorpora el condicionament físic com  a part natural de la vida dels joves  a través d’un entrenament divertit. 
Les classes incorporen valors claus per al desenvolupament dels joves , tals com lideratge, respecte, treball en equip, confiança, autoestima, memòria, 
creativitat, coordinació y consciència cultural. 
	

ESCACS 

 
El joc dels escacs, pel seu caràcter lúdic i formatiu, és molt recomanable per als nens en edat escolar, ja que 
estimula el sentit de la responsabilitat i prepara els nens per a la seva vida d’adults. 
 
Els escacs desenvolupen també la memòria, la imaginació i la capacitat de concentració. Gràcies al seu poder 
pedagògic, és un complement per els estudis i afavoreix el raonament lògic ajudant a pensar als nens . 
 
Els escacs estan considerats, JOC, ESPORT, ART I CULTURA i per als nens és una font de diversió inesgotable 
que els acompanyarà sempre que ho desitgin . 
 
 

ESGRIMA 

Per què esgrima? Què oferim? Objectius 
 És una activitat física molt completa.  Sessions recreatives d’iniciació. Mitjançant 

diferents tècniques i jocs, els nens i nenes 
s’introdueixen a l’esgrima, utilitzant material tou 
d’iniciació. 

 Que els nens i nenes coneguin l’esgrima. 
 

 Desenvolupa tant les qualitats físiques 
bàsiques com les capacitats 
coordinatives. 

 Sessió competitiva d’iniciació. S’utilitza material  
tou o metàl·lic i es combina l’ensenyament de les 
bases de l’esgrima amb la realització de combats. 

 Que aprenguin les tècniques bàsiques d’una 
manera divertida. 

 És un esport a l’abast de tothom.   Que experimentin noves sensacions i habilitats 
amb el material específic de l’esgrima: espases i 
caretes. 

 És un dels esports més antics i amb més 
tradició que existeixen. 

  Donar a conèixer els aspectes positius que 
desenvolupa aquest esport : la concentració, la 
coordinació, la presa de decisions, el respecte,… 
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TEATRE 

 
Proposem una activitat divertida i molt interessant a nivell educatiu, que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens 
i nenes que hi participen. 
L’objectiu és despertar el plaer per la creativitat i l’expressió, i aconseguir que els nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timidesa. 
Què aporta: 

 Augmenta l’autoestima i la seguretat en sí  mateix. 
 Millora en la convivència i el treball en grup. 
 Coneixement i control de les emocions i sentiments. 
 Incorporació de pautes de disciplina. 
 Ajudar a ser constants en les tasques a realitzar. 
 Millora en la sociabilitat. 
 Estimula la creativitat, la imaginació i la espontaneïtat. 
 Major consciència dels propis sentits i com utilitzar-los. 
 Apropa transversalment coneixements d’altres àrees o llengües. 
 Millora en la capacitat d’atenció i de memorització, ... 

Què fem: 
Es treballa el propi cos, l’expressió bàsica, la interacció amb altres companys de classe fins que arriba la fase d’interpretació i posada en escena. 
El teatre necessita un escenari i un públic, així que per Nadal i a final de curs es realitza una petita escenificació per representar-la davant les famílies o la resta 
d’alumnes. 
 

ROBÒTICA 

 

 
Per què és important que els nens aprenguin a programar? 
 
En els darrers anys els avenços tecnològics estan canviant la nostra realitat d’una forma cada vegada més ràpida. Avui en dia tots depenem de la tecnologia, 
fins i tot per a les tasques més quotidianes. 
Moltes de les comoditats i dels avantatges dels quals gaudim en el nostre dia a dia ens els proporcionen en gran part la tecnologia i els programes que els 
desenvolupadors creen per a resoldre les nostres necessitats o per a millorar àrees de la nostra vida. 
 
Els exemples són molts i variats: 
● El cercador de Google, que s’ha convertit en una eina indispensable. 
● Whatsapp com a eina de missatgeria per a comunicar-nos de manera quotidiana. 
● Les aplicacions web per a gestionar els nostres comptes bancaris. 
● Les pàgines web com Amazon, on comprem els productes que necessitem. 
● El programari que ajuda als metges a realitzar les seves intervencions amb èxit. 
 
I els que estan ja en camí: 
● Cotxes que no necessiten conductor (Google ja fa temps que els prova a Califòrnia i ja són una realitat). 
● Traducció simultània totalment realitzada per programari sense necessitat de persones (traductors). 
 
Com podem veure, el programari (el software o programes) està canviant el món i està present en tots els àmbits de la nostra vida. 
Malgrat això, la gran majoria de la població desconeix totalment què són i com es fan aquests programes. Aquesta situació no és sostenible a llarg termini. 
Actualment hi ha una gran demanda de personal qualificat amb domini d’aquestes habilitats, però els nostres sistemes educatius no s’adapten prou ràpid i, per 
tant, ens trobem en una situació paradoxal: en un moment de crisi econòmica tan greu com l’actual, amb tanta gent amb grans dificultats per trobar feina, resulta 
que manca personal qualificat amb aquestes habilitats. 
A Codelearn som molt conscients d’aquesta realitat i és per aquest motiu que la nostra missió és la d’educar i formar els nostres fills en les habilitats claus del 
segle XXI per tal que puguin fer front als reptes actuals i de futur de la nostra societat. 
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La programació i el pensament computacional, tal i com els treballem amb el mètode Codelearn, actuen com a catalitzador, augmentant les capacitats dels 
nostres fills en tots els àmbits però, especialment, en els que fan referència a la creativitat, la capacitat d’abstracció, el pensament lògic i la intel·ligència. 
Des d’un punt de vista més pragmàtic, també els permet adquirir al llarg del temps els coneixements i habilitats necessàries per a la creació de jocs, pàgines 
web, aplicacions web, aplicacions per a tablets o dispositius mòbils, etc. entre moltes d’altres. 
Finalment cal remarcar que el mètode Codelearn, a part de treballar la programació i el pensament computacional, permet reforçar i potenciar l’anglès i les 
matemàtiques de retruc, ja que aquests estan estretament relacionats amb la programació i el nostre mètode les utilitza i desenvolupa especialment. 

 
Què és programar? 
Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma, per tal d’aconseguir que faci allò que nosaltres volem. 
Per exemple, el sistema operatiu Windows, el cercador Google, el sistema Android o iOS que donen vida als mòbils d’avui en dia, etc. tot això és software que 
ha estat creat gràcies a la programació. 
 
Cal que tothom aprengui a programar? Això no és una cosa dels “frikis” de la informàtica? 
Cal que tothom sàpiga llegir i escriure? Doncs bé, la resposta és la mateixa, ja que avui en dia el software fa funcionar el nostre món, des del microones als 
satèl·lits espacials. 
Òbviament no tothom necessita la capacitat d’escriure al nivell dels grans escriptors, però conclourem que l’habilitat d’escriure és molt útil en la nostra vida. El 
mateix és aplicable a la programació i el pensament computacional. 
 
Aprendre a programar no és massa complicat per a un nen? 
Doncs en absolut, tot el contrari. Sovint els adults tenim prejudicis que ens dificulten l’aprenentatge; en canvi, l’actitud dels nens és totalment oberta i receptiva, 
especialment amb el nostre enfocament d’aprendre jugant. 
 
Què és el “Computational Thinking”? 
El terme pensament computacional va ser emprat per primer cop per Seymour Papert al 1996. El pensament computacional, o “computational thinking”, és una 
tècnica de solució de problemes que utilitza tècniques i conceptes informàtics. 
El pensament computacional es pot emprar per a resoldre problemes complicats de manera algorísmica i sovint s’utilitza per a millorar l’eficiència de processos. 
És una habilitat fonamental, no només per als enginyers informàtics si no per a tothom, ja que és aplicable a totes les disciplines. 
Google, per exemple, s’ha compromès a promoure el pensament computacional en tot el currículum d’educació primària i secundària, per donar suport a 
l’aprenentatge de l’estudiant i exposar a tots a aquesta habilitat. 

 
“Computational thinking”: L’habilitat del segle 21. Per què és important? 
El món actual funciona gràcies al “software” (programari). El programari és a tot arreu i forma part de les nostra vida quotidiana: Internet, dispositius mòbils, 
cotxes, aparells mèdics, gps, etc. 
Així com avui en dia no podem concebre que els nostres fills no sàpiguen anglès, és molt important adonar-nos que el pensament computacional (o la 
programació) és una habilitat indispensable que marcarà una forta diferència entre els que la posseeixen i els que no. La diferència serà abismal. 
Un exemple entenedor en el món de la fotografia: Instagram, amb només 13 empleats, ja és més gran que Kodak, que va arribar a 140.000 empleats. Amb poca 
gent que domini el pensament computacional és possible construir una gran empresa del no res. 
 
Respecte a altres acadèmies de programació (no d’informàtica), Codelearn compta amb un mètode únic, creat gràcies a l’experiència de professionals, que 
assegura que l’alumne assimila correctament els continguts i, a més, ho fa divertint-se. 
A Codelearn l’aprenentatge és un procés a llarg termini, ja que la programació, d’igual forma que aprendre un idioma o a tocar un instrument, no és quelcom que 
es pugui aprendre en un curset, sinó a base d’anys de pràctica. Per això també és important que l’alumne comenci jove a aprendre’n, ja que d’aquesta manera 
pot arribar a l’edat adulta amb grans capacitats. 
 

LUDOTECA 
 
Servei que s’ofereix a les famílies des de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 7 de la tarda. 
És una estona d’esbarjo durant la qual es pot gaudir de diferents activitats lúdiques amb l’acompanyament del monitor/a. 
 

 
 


