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Benvolguts/des pares/mares, 
 
Ens adrecem a vosaltres per donar-vos informació sobre les extraescolars que oferim a l’escola per 
aquest curs. 
 
L’Escola té previst organitzar activitats extraescolars a partir d’octubre, a excepció de la ludoteca que 
es va iniciar el primer dia de curs, coordinades per la Gina García. 
 
Aquest any ampliem l’oferta d’activitats setmanals i animem a les famílies a que també participin de les 
mateixes. 
 

 ÀMBIT D’ESPORT 

El nostre projecte proposa dotar als alumnes dels coneixements bàsics dels diferents esports, en un 
clima divertit i alhora responsable, amb el foment de valors com la companyonia, la neutralitat i el 
respecte al pluralisme. Per aquestes raons donem molta importància a la comunicació dins del grup i 
a l’esforç personal, tot generant un bon estat de rendiment físic i emocional. 
 
Tant en esports individuals com en grup o en equip, el nostre alumnat assumirà les diferències 
individuals i crearà un entorn on es respecti la diversitat, la motivació, l’autoconfiança, el compromís, 
la cooperació i la comprensió, sempre donant el màxim suport i ajuda a l’alumne. 

 
- INICIACIÓ ESPORTIVA/ MULTIESPORT 

- BÀSQUET 

- FUTBOL SALA 

- ESGRIMA 

- ESCACS 

- ZUMBA 

- NATACIÓ 

 
Animem als pares i mares a fer ús de les instal·lacions i equipaments de l’escola per a fer activitats  

extraescolars pensades per a vosaltres. Alguns exemples podrien ser: 

 

- ZUMB@MARES I PARES 

- BASQUET PARES I MARES 

- IOGA EN FAMÍLIA 

- TAI-TXI i ALTRES… 

 

 ÀMBIT D’EXPRESSIÓ I ARTS ESCÈNIQUES 

Educar el cor i acompanyar en el creixement feliç a través de l’art a partir de la consciència 
emocional, en el benentès que les emocions constitueixen una eina qualitativa per afrontar el mon i 
les situacions que s’aniran creant al llarg de la vida. A través de les arts escèniques -la música, el 
teatre i la dansa- ajudarem Als infants a reconèixer-se i expressar-se. 
 
L’educació musical desvetlla, estimula i modela la sensibilitat, aportant-nos coneixements que primer 
s’integren de manera sensorial i, més endavant, es raonen i valoren. Aquesta és una disciplina  
 



  

INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 

2017/2018 
 

 

 
C/Pare Rodamilans, 100 08205 Sabadell 937480015   

 secretaria@jviladoms.cat  www.jviladoms.cat  

 

 
 
òptima per experimentar i compartir vivències orientades cap a una formació musical completa. A 
més a més desenvolupa la intel·ligència, la psicomotricitat, la creativitat i la sensibilitat dels alumnes i  
 
els dirigeix a una interpretació musical adequada a cada edat i nivell. La pràctica instrumental 
augmenta la coordinació i la memòria i també aporta millores en la vista i l’audició. 
 
El teatre fa que els alumnes descobreixin i desenvolupin la seva pròpia imaginació i creativitat a 
través del joc, de la improvisació i de l’escena. Ajuda a augmentar l’autoconfiança, a desenvolupar el 
sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació, la memòria, ... i facilita 
l’expressió verbal, la bona dicció i l’oratòria. 
 
La dansa s’orienta al desenvolupament de les capacitats relacionades amb la motricitat i el 
coneixement del propi cos, així com la importància de la coreografia, la memòria i el treball en equip. 
Ajuda a tenir consciència corporal, a la relació entre el cos i l’espai que ens envolta i el sentit del 
ritme , a través d’exercicis de caràcter lúdic. D’altra banda es potencia l’expressivitat i la creativitat de 
l’alumne/a. 

- MÚSICA: 

 Créixer amb Art per P4 i P5  
Treballar les arts escèniques (música, dansa i teatre) a partir de la consciència emocional. 
 

 Laboratori musical 1r i 2n de primària 
Introducció al llenguatge musical. 
 

 Cant Coral 4t, 5è i 6è de primària 
Experimentar i compartir vivències en el cant coral orientada cap al coneixement de 
l'instrument que ens és més propi i comú, la veu. 
 

- TEATRE 
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. 

 
- DANSA CREATIVA 

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. 
 

Activitats pensades per a pares i mares: 
 

- CORAL PARES I MARES 
- DANSA CREATIVA 
- POSSIBLES SUGGERIMENTS 

 

 ÀMBIT IDIOMES: LLENGUA ANGLESA 

En un mon global, el coneixement dels idiomes és de gran importància i necessari. Les activitats 
plantejades són complementàries a la formació pròpia de l’aula, i es fan aplicant metodologia activa, 
lúdica i comunicativa. D’aquesta manera es pretén el reforç de totes les habilitats necessàries per a 
l’adquisició de la llengua anglesa i d’altres idiomes. 
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L’objectiu és que cada cop hi hagi més alumnes que al finalitzar els estudis obligatoris tinguin el nivell 
B1 i al finalitzar els estudis secundaris postobligatoris, el B2. És per això que el centre es reconegut 
com a centre certificador oficial per Oxford. 
 

- ANGLÈS 

- OXFORD TEST: Obtenció de certificacions oficials de l’escola oficial d’idiomes B1, B2, C1 i C2. 

- ESTADES A L’ESTRANGER (juliol i agost) 

Animem als pares i pares a fer us de les per fer ús d’aquest servei per obtenir les certificacions oficials. 
 

 

 ÀMBIT DE ROBÒTICA 

Plantegem una robòtica educativa  i volem ajudar als nens i nenes a explorar, experimentar i créixer. 
Un aprenentatge que desenvolupi un pensament computacional, creatiu i lògic. 
 
Les noves tecnologies de la informació són ja una realitat en l’àmbit de l’educació i del lleure. Són un 
llenguatge més que interacciona amb diferents àmbits: creació, ciències, matemàtiques, etc, però són 
també un element de motivació i experimentació per aprendre. 
 
Proposem activitats tant per a primària, secundària i batxillerat com també per a pares i mares, en 
l’espai Makerspace a l’escola (Club Make & Learn). 
 
Els infants de primària podran explorar el moviment maker i construir, proposar i aprendre creant els 
seus propis muntatges. 
 
Els joves de secundària curiosos i amb motivacions tecnològiques podran desenvolupar els seus 
propis projectes i preparar-se per a competicions o jornades. 
 
Els joves de batxillerat amb interès cap a l’enginyeria i la robòtica disposaran d’un espai, recursos i 
muntatge per realitzar, entre d’altres, el seu Treball de Recerca. 
 
Les  famílies que desitgin experimentar amb els seus fills i filles, podran compartir moments únics que 
es poden generar en un espai d’aquest tipus. 
 

- PreBòtix i Bòtix- Robòtica, programació de videojocs i raonament. 3r a 6è de primària: 

Es centraran en les àrees de tecnologia i enginyeria, però sempre connectant amb les 
matemàtiques i les ciències experimentals. L’objectiu és treballar el pensament computacional a 
través de la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament. 

 
- Robòtica Make-Learn. ESO  

Educació Maker basada en el pensament creatiu i el pensament lògic. Construir, programar i 
aprendre creant els seus propis muntatges. 
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ACTIVITAT MONITOR/A NIVELLS HORARI PREU/MES PROMOCIONS 

 
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 € 
Entrenaments oberts el dimecres 26 i el 
dijous 28 de setembre de17:30 a 18:45h 
al pati de l’escola. 

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 

25 € 
Entrenament obert el dimecres 27 de 
setembre de17:30 a 18:45h al pati de 
l’escola. 

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 el dilluns 25 de 
setembre de 17.30 a 18.45 al pati de Dr. 
Almera. 

ESGRIMA  

 
Coordina Elvira Lupascu 
Club d’esgrima Sabadell  
Jaume Viladoms 
 

 
de P4 a 6è 
 

Dilluns de 17:30 a 18:45 25 € 
Entrenament obert el dilluns 25 de 
setembre de 17.30 a 18.45 al gimnàs de 
Dr. Almera. 

ZUMBA Laura 6è i ESO Dijous de 13:30 a 14:30 25€ 
Classe oberta el dijous 28 de setembre 
de 13.30 a 14.30 a l’escola. 

DANSA 
CREATIVA 

Núria  

 
P5 i primària 
(agrupació 
per edats) 

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

25€ 
Classe oberta pendent de confirmació 
(setmana del 25 al 29 de setembre al 
migdia) 

TEATRE 

 
Per concretar 
 
 

 
P5 i pirmària 
(agrupació 
per edats) 

Dimarts de 17:30 a 18.45h 25 € 
Classe oberta pendent de confirmació 
(setmana del 25 al 29 de setembre a la 
tarda) 
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Aquestes activitats es podran fer sempre i quan hi hagi un mínim de 8 persones inscrites. 
 

La Direcció del Centre         Sabadell, setembre de 2017 

MÚSICA 
Créixer amb art Coord.  Espaiart     

P4 i P5 Divendres de 14 a 15h. 25€ 
Classe oberta pendent de confirmació 
(setmana del 25 al 29 de setembre al 
migdia) 

MÚSICA 
Laboratori 
Musical Coord.  Espaiart     

1r, 2n i 3r de 
primària 

Dilluns de 14 a 15h. 25€ 
Classe oberta pendent de confirmació 
(setmana del 25 al 29 de setembre al 
migdia) 

MÚSICA CORAL 
Coord.  Espaiart     

4t, 5è i  6è de 
primària 

Dilluns de 13 a 14h. 25€ 
Classe oberta pendent de confirmació 
(setmana del 25 al 29 de setembre al 
migdia) 

ANGLÈS Patrícia Roman de P4 a 2n 
Dimecres al migdia 
De 14 a 15h 

 
25 € 

Classe oberta el dimecres 27 de 
setembre de 14h a 15h. 

ESCACS Ivo Espau 

 
de 2n de 
primària a 2n 
d’ESO 

Dimarts de 13 a 14h 25 € 
Classe oberta el dimarts 26 de 
setembre de 13h a 14h.  

ROBÒTICA 

Coordinat per: 
Explorium i Make-Learn 
 
 

 
De 3r de 
primària a 4t 
d’ESO 

Dimecres 13 a 14h 3r a 6è. 
                 14 a 15h ESO       
 

45€ 

Classes obertes el dimecres 20 de 
setembre a les: 
13h per a primària i 1r i 2n d’ESO. 
13.30h per a 3r i 4t d’ESO i batxillerat. 

NATACIÓ Q Wellness de P3 a 2n 

TERCER TRIMESTRE 
Divendres: de 19 a 19:45h + 
servei de ludoteca de 17:30 
a 19h 

 
Informació al 2n 

trimestre 
 

LUDOTECA Gina Garcia  

infantil i primària 
(*els preus 
d’aquest  curs 
estan pendents 

d’actualització) 

De dilluns a divendres 
                         
               41 € * 

 
Tres dies              35 € * 

Dos dies                 27 € * 

Dia esporàdic              5,5 € * 


