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Activitats lúdic- recreatives – Activitats gestionada per TEAM 

BALL PER MENUTS P3 a P5 

En l’activitat de ball per menuts procurem treballar totes les habilitats psicomotrius pròpies 
d’aquesta etapa educativa sempre mantenint la relació amb la música i tots els aspectes 
escènics i artístics de la dansa. Al llarg del curs incidim en la consciència de l’esquema corporal 
per part dels infants per tal que aquests coneguin el seu cos i sàpiguen moure’l de forma 
natural i precisa. També treballem la coordinació motriu en les seqüències de passos que 
presentem mitjançant coreografies i activitats motrius memorístiques. Paral·lelament un altre 
punt que tenim molt en compte és el treball de les nocions espai-temporals en relació al ritme 
musical. A partir del treball d’aquests aspectes creem balls de generes diferents i de dificultat 
progressiva que permeten als infants consolidar els seus aprenentatges i adquirir-ne de nous. 

 EXPRESSIÓ CORPORAL P3 

Amb aquesta activitat treballem aspectes com la comunicació gestual, l’expressió emocional i 
el desenvolupament psicomotor amb els infants més petits del centre. Per fer-ho plantegem 
sessions en les quals treballem a partir de la representació simbòlica i imaginativa, la imitació i 
la demostració. A més, també introduïm la música i el ritme com a eines de treball del 
moviment i de la relació amb l’espai, els objectes i els companys. 

RECREACIÓ SOBRE RODES P5 i 1r 

Entenem la recreació sobre rodes com una activitat en la qual els infants han d’aprendre a 
patinar d’una forma divertida i lúdica. A més, tenint en compte que l’activitat va adreçada a 
alumnes de P5 a 1r el plantejament de la mateixa es basa en el joc i en dinàmiques que 
permeten posar en pràctica les tècniques bàsiques i garanteixen certa espontaneïtat a fi de 
permetre que cada alumne patini al seu ritme i de la forma en que es trobi més còmode. 

FES-HO TU JUNIOR (manualitats P5 i 1r) 

Un petit taller on crearem petits objectes fets per nosaltres mateixos i aprendrem a 
desenvolupar la nostra creativitat. Aprendrem a cosir, a enganxar, a tallar i a Fer un Munt de 
coses. 

FES-HO TU (manualitats) 2n i 3r  i4rt a 6è 

Un taller per fer un tast de manualitats, on podrem aprendre a cosir un botó O fer una vareta 
màgica, on tunejarem samarretes i provarem de fer ganxet. Una experiència per aprendre a 
Fer créixer la nostra creativitat i treballar amb les mans. 
 

 

 

 



Piscina – Activitats gestionades per ESPORTIU ROCAFORT 

Fent servir jocs i diferents activitats aquàtiques els alumnes podran 
aprendre a nedar o millorar la seva tècnica i habilitat. 

PISCINA PETITS (P3, P4, P5) 

Els continguts de les classes es basaran amb la familiarització amb l’aigua i l’entorn, fer 
equilibris amb materials, realitzar desplaçaments i flotacions amb material i monitor, practicar 
respiracions bàsiques i Habilitats motrius bàsiques 

PISCINA GRANS (3er, 4rt, 5è, 6è) 

Els continguts de les classes es basaran en el domini de: flotacions, els desplaçaments, els 
equilibris, els salts, les respiracions, propulsions, girs. S’iniciarà i s’avançarà amb l’estil de crol, 
esquena, la braça i les habilitats subaquàtiques 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Pels cursos de P3, P4 i P5 hi haurà un servei de monitors acompanyants, que recollirà els 
infants a l’escola a les 16.15 h i els portarà a la piscina. Els pares els recollirem a la piscina a les 
17.30h per dutxar-los i canviar-los. 

Per fer aquesta activitat els alumnes han de portar: casquet de bany, xancletes, banyador (no 
es pot portar bikini), i barnús. 

Un monitor es queda a les instal·lacions de l’Esportiu Rocafort fins que tots els infants han 
estat recollits per les respectives famílies. 

 A partir de l’inici de curs les baixes i les altes de l’activitat de piscina s’hauran de fer 
presencialment al Esportiu Rocafort. 

El cobrament d’aquesta activitat es farà amb periodicitat trimestral, a l’inici de cada trimestre. 
En cas de baixa mèdica justificada es retornarà la part proporcional del rebut. 

Està establert un dia de portes obertes al final de cada trimestre. 

Cada família rebrà un informe d’evolució de l’infant al final del curs. 

Els dies de pluja no hi haurà servei d’acompanyament de piscina, tot i que l’activitat es 
continuarà realitzant. Els pares/mares que ho vulguin podran recollir els seus fills/es a l’escola 
a les 16, 30h i acompanyar-los a les instal·lacions de l’Esportiu Rocafort. Els alumnes que no 
puguin ser acompanyats pels pares/mares o no portin el material de piscina es quedaran a 
l’escola al Servei d’Acollida de tarda fins a les 17,30h, hora de finalització de l’activitat de 
piscina. 

Les famílies implicades en els cursos P3-P5 haurem d’autoritzar els nostres fills a sortir 15 
minuts abans de classe per poder arribar a la piscina a temps. 

Les famílies implicades en els cursos 3er a 6è haurem d’autoritzar els nostres fills a sortir 10 
minuts abans de classe al migdia per poder arribar a la piscina a temps 



Activitats culturals – Activitats gestionades per XARANGA 

PLÀSTICA(P3-P4) 

A través de diferents manualitats, treballarem l’esperit crític i creatiu dels alumnes de P3 i P4. 
Volem aprofitar per treballar diferents tècniques, des de la pintura fins al treball amb diferents 
materials que potenciaran la creativitat i la voluntat d’expressar-se a través d’un llenguatge 
diferent: l’artístic. El dia a dia es basarà en el treball de les diferents tècniques, sempre lligades 
al calendari del curs, destacant els moments més importants com poden ser la Castanyada, el 
Nadal, el Carnestoltes, etc. 
 

TEATRE 

TEATRE PETITS (P4, P5) 

El teatre és una eina per als infants per aprendre a controlar les seves emocions, conèixer les 
dels seus companys i poder treballar l’empatia. Amb classes participatives basades, en jocs, 
contes moguts, etc. adquirirem les primeres nocions de tècniques interpretatives, treballarem 
la memorització, el control i expressió de les emocions, millorar les habilitats socials... 
 
TEATRE MITJANS (1er, 2on, 3er) 
 
Pels alumnes de 1r a 3r volem aprofundir en aquest art que és el teatre i treballar-lo des de 
totes les perspectives i vessants: des dels monòlegs fins al clown i el mim, a part, amb la 
possibilitat d’elaborar els nostres propis guions i crear les nostres obres 
 
TEATRE GRANS (4rt, 5è, 6è) 
Pels alumnes de 4rt a 6è donen un altre cop de volta a la concepció que tenim del teatre, 
ampliant els gèneres que hi podem trobar i aprofundint en aspectes com el decorat, el control 
de l’espai i el moviment, la gestualització, la vocalització, l’expressió corporal i l’elaboració de 
les pròpies històries i l’evolució dels personatges al llarg de l’obra. 
 

 

 

Activitats pre-esportives i esportives – Activitats 
gestionades per TEAM  

Pre-esportives 

INICIACIÓ ESPORTIVA  

En aquesta activitat iniciem als infants en els esports més populars d’una forma lúdica. A partir 
del joc treballem habilitats físiques i gests tècnics relacionats amb esports de llançament, de 
control de mòbils i d’implement. El propòsit de l’activitat és que mitjançant el joc els infants 
descobreixin les característiques de diferents esports, coneixent part dels seus reglaments, els 
moviments i els aspectes tàctics més simples. 

 

 



 

 

MULTIESPORT  

Durant el curs escolar treballem esports d’equip com el futbol, el bàsquet, el voleibol, 
l’handbol o l’hoquei per blocs d’aproximadament 2 mesos. En cadascun d’aquests blocs 
s’introdueixen els esports de forma progressiva, des dels aspectes més simples fins als més 
complexos. Sempre tenint en compte les capacitats dels infants als quals va dirigida l’activitat. 
Amb aquest plantejament pretenem que els alumnes desenvolupin diferents habilitats 
esportives i que coneguin la major varietat d’esports possibles. 

INICIACIÓ AL PATINATGE 

Una iniciació sempre té la intenció de posar a l’abast dels infants els coneixements bàsics de la 
disciplina que tracta. En el cas de la iniciació al patinatge artístic introduïm els aspectes tècnics 
més senzills d’aquest esport com és el simple fet de desplaçar-se i mantenir l’equilibri, 
dominar els canvis de direcció, de sentit i la frenada. A partir d’aquestes bases comencem a 
treballar altres aspectes tècnics com les figures, els girs o els salts. No obstant tots els 
continguts es plantegen tenint en compte el ritme d’aprenentatge dels infants i per tant es 
proposen activitats divertides mitjançant les quals treballar la tècnica sempre amb una 
dificultat progressiva 

Esportives 

INICIACIÓ  AL FUTBOL1r i 2n  

En la iniciació al futbol treballem aspectes bàsics com el control de la pilota, la conducció, la 
passada o el xut d’una forma lúdica i amb una dificultat que augmenta progressivament en 
funció del desenvolupament dels infants. Per altra banda som conscients que els esquemes 
tàctics d’atac i defensa són conceptes molt abstractes per als infants. Per treballar-ho adaptem 
els jocs que més agraden als alumnes, comparem situacions de la seva realitat i d’altres 
esports col·lectius i les orientem cap a l’objectiu que volem assolir. D’aquesta forma 
aconseguim que els infants associïn els nous conceptes que introduïm a situacions que ja els 
són conegudes 

INICIACIÓ AL BÀSQUET1r i 2n 

En la iniciació al bàsquet introduïm els fonaments d’aquest esport com el bot, la passada o el 
tir a cistella, sempre de forma lúdica i amb una dificultat que augmenta progressivament en 
funció del desenvolupament dels infants. En aquest esport som conscients que el factor força 
té una importància molt gran ja que determina qui arriba a cistella i qui no. Per tal que els 
infants que no arribin a cistella segueixin motivats adaptem la pilota, el reglament i les 
condicions del joc en general per a que tothom pugui participar per igual independentment de 
les seves condicions físiques. Per altra banda treballem la tàctica més bàsica com 
l’aprofitament de l’espai per desmarcar-se i la defensa individual, per fer aquest aprenentatge 
més significatiu relacionem la tàctica del bàsquet amb altres esports col·lectius. 

 



DANSES URBANES1r a 3r – 4rt a 6è 

Les danses urbanes per alumnes de primària és una activitat en la qual els infants passen a 
dominar certs aspectes psicomotrius com el coneixement de l’esquema corporal, la 
coordinació motriu i la percepció espai-temporal i comencen a realitzar seqüències de 
moviments que demanden altres habilitats físiques com la força, la velocitat i l’equilibri per tal 
de seguir ritmes musicals més ràpids i complexos. Al llarg de l’any es treballen diferents 
coreografies a partir de gèneres musicals diversos per tal que els infants siguin capaços de 
crear una coreografia pròpia en la qual la monitora és la guia i dirigeix constantment les 
aportacions dels alumnes. 

PATINATGE DE COMPETICIÓ 1r a 3r -4rt a 6è 

El patinatge artístic és un esport en el que els infants hauran de dominar l’alternança 
d’equilibri-desequilibri a l’hora de desplaçar-se ja sigui frontalment o d’esquenes, controlar els 
canvis de velocitat, sent capaços de frenar de forma brusca o de forma progressiva. Amb el 
domini d’aquestes habilitats bàsiques s’introduiran moviments, figures, girs i salts senzills que 
alteraran el centre de gravetat del cos i que per tant requeriran un bon equilibri. A partir 
d’aquí es començaran a treballar tècniques de major dificultat com els salts d’una volta, 
piruetes d’un sol peu i figures cada cop més complexes. A banda de tots els continguts tècnics 
específics també treballarem l’escolta musical i la coordinació amb el ritme amb l’objectiu que 
tots els infants siguin capaços de realitzar llargues seqüències de moviments de forma 
coreografiada. Per aconseguir-ho, al llarg del curs es faran dinàmiques de tot tipus, lúdiques, 
de tecnificació individual i grupal, exercicis específics en grups, etc. 

KARATE1r a 3r KARATE4rt a 6è 

El karate és un art marcial que prové del Japó i en el qual estan permesos tant els cops de 
puny, les puntades de peu, els cops de colze, de genoll i amb la ma oberta. En aquest sentit el 
karate es caracteritza per ser un esport de contacte en el qual es treballa amb tot el cos, sent 
necessari coordinar la força d’extremitats, abdomen i esquena, la respiració, l’equilibri i el 
coneixement postural. 

ESCACS1r a 6è 

Els escacs són un joc d’estratègia practicat per dues persones en el qual mitjançant un taulell, 
16 peces per jugador i una normativa molt concreta de moviments cadascú planteja els seus 
atacs, defenses, obertures, etc. amb la finalitat de vèncer a l’oponent. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA1r a 3r  - de 4rt a 6è 

Aquesta activitat és una disciplina gimnàstica en la qual els infants aprenen a manipular 
diferents aparells com les cintes, les masses, els cèrcols, les pilotes i les cordes amb l’objectiu 
d’incorporar-los en seqüències de moviments estètiques i vinculades a un suport musical. A 
banda del treball tècnic amb els aparells, els infants també aprenen a dominar els moviments 
del seu cos al mateix temps que milloren notablement la seva flexibilitat. A mesura que 
avancen en aquests aspectes comencen a crear coreografies en les que integren tot allò après. 

 



BÀSQUET PRE-BENJAMI3r i BENJAMÍ 4rt 

Donat que en aquesta activitat s’incorpora la competició regular del Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona (CEEB). Aprofundim en els continguts tècnics i tàctics de l’esport per a que 
millorin individualment i també com a equip. Les tècniques que es treballen amb més èmfasi 
són les entrades per dreta i esquerra, el tir a cistella a un temps i dos temps i el domini del bot. 
Pel que fa a la tàctica insistim molt en en el posicionament defensiu i ofensiu en el camp, i 
també en l’execució de situacions de transició, contraatacs, serveis de banda, serveis de fons, 
tirs lliures, etc. 

FUTBOL PRE- BENJAMÍ BENJAMÍ3r i 4rt 

Pel que fa a l’entrenament s’aprofundeix considerablement en la tècnica dels fonaments del 
futbol i es comença a treballar de forma àmplia els esquemes de joc que es plantegen durant 
un partit. Tot això és degut a que en aquestes edats els infants ja han desenvolupat les 
habilitats físiques bàsiques i són capaços d’entendre problemàtiques i situacions abstractes 
que els planteja la competició. Per a aquest grup els sistemes de joc que es plantegen estan 
molt condicionats pel seu domini tècnic i són força bàsics. 

INICIACIÓ AL VÒLEI3r i 4rt  i VÒLEI ALEVI5è i 6è 

Sempre tenint molt en compte el nivell de cada participant i l’equip en general treballem els 
aspectes tècnics bàsics del voleibol per tal de poder donar major continuïtat a les situacions de 
partit. Així doncs, fem molt d’èmfasi amb el control dels diferents tipus de contactes amb la 
pilota: toc de dits, d’avantbraç, remat i servei. Paral·lelament també introduïm el reglament 
bàsic que afecta al funcionament tàctic del joc durant els partits: les posicions en el camp, la 
rotació i el rol de cada jugador en funció de la zona del camp en la que es trobi. Amb tots 
aquests conceptes duem a terme diferents jocs, exercicis i dinàmiques que permeten a cada 
infant mecanitzar les tècniques bàsiques, i saber aplicar-les tenint en compte cada situació es 
plantegi. Sabent la dificultat que comporta aquest esport valorarem la possibilitat de començar 
a competir amb l’equip aleví a la primera o a la segona fase. En el cas de la iniciació 
s’organitzaran trobades i partits esporàdics per tal de consolidar els aprenentatges dels 
entrenaments 

BÀSQUET  PRE-ALEVÍ  I ALEVÍ   5è i 6è 

Amb aquest grup comencem a treballar tècniques més avançades com l’entrada a cistella 
passada, el tir amb desequilibri, el bot amb canvis de ma complexos, etc. Per altra banda en 
l’aspecte tàctic el joc ofensiu comença a basar-se en el “passar, tallar i reemplaçar” i en 
l’aprofitament de totes les posicions del camp d’atac. En defensa sobretot treballem els 
sistemes d’ajuda i els intercanvis defensius. 

FUTBOL PRE-ALEVÍ I ALEVÍ5è i 6è 

Aquest grup també participa en les lligues regulars del CEEB i per tant durant els entrenament 
aprofundeix en els aspectes tècnics individuals i en la tàctica col·lectiva per tal poder competir 
contra altres escoles. Els alevins a diferencia de les categories anteriors ja comencen a 
introduir jugades prèviament entrenades i practiquen més d’un sistema de joc per tal de poder 
adaptar-se a les situacions competitives que se’ls plantegi. 



 

 

ROBÒTICA – ACTIVITAT GESTIONADA PER 
PLAYCODE ACADEMY  

A través del joc i del plantejament de reptes, s’introdueix als infants al món de la robòtica 
educativa, programació, disseny i impressió 3D i drons. El paper dels professors serà el de 
facilitadors per al desenvolupament en els infants de capacitats relacionades amb la 
tecnologia, potenciant a més la seva creativitat, esperit emprenedor, capacitat de raonament i 
el treball en equip. 

 

AERONÀUTICA – ACTIVITAT GESTIONADA PER AEROSCHOOL 

 
Aeroschool és una activitat Extraescolar d'Aeronàutica, ideal per a alumnes amb inquietuds 
científiques. En ella aprendran, d'una manera divertida sobre el món de l'Aeronàutica a través 
de projectes i divertits experiments. Construiran les seves pròpies maquetes i les faran volar. 
Un aprenentatge 100% interactiu. Aprendran sobre com i per què volen els avions, quins tipus 
d'aeronaus existeixen, descobriran el funcionament dels coets, treballarem amb drones i 
helicòpters, descobriran com funcionen els motors. Ho passaran genial alhora que aprenen de 
la mà d'enginyers. 

 

ANGLÈS– ACTIVITAT GESTIONADA PER OXFORD HOUSE 

Cursos d’anglès a Educació Infantil:  
En les nostres classes els nens i nenes aprenen anglès a través de jocs i activitats dinàmiques. 
El programa inclou cursos de manualitats, teatre, música, expressió corporal i art. Tenim una 
metodologia activa basada en el treball en grup: dinàmiques de grup i jocs cooperatius. El curs 
és lúdic i els alumnes aprenen divertint-se. Els professors són natius.  

Cursos d’anglès a Educació Primària:  
Les classes estan enfocades en l’expressió i la comprensió oral de l’anglès. L’objectiu és crear 
un entorn ric en la llengua estrangera a través de cançons, històries, activitats i moviments per 
tal que els alumnes es diverteixin i aprenguin a comunicar-se en anglès. També s’ensenya una 
mica de vocabulari i gramàtica i la nostra metodologia és activa: es basa en el treball en grup i 
dinàmiques cooperatives. Els professors són natius.  

Els dos tipus de cursos ofereixen accés a la nostra pagina web, on a través d’una eina concreta 
(OH Connect) es pot consultar un resum del què fan els alumnes a classe i veure fotografies 
d’algunes activitats.   

 

 



EXPRESSIÓ MUSICAL – ACTIVITATS GESTIONADES PER ESCOLA DE MÚSICS  

PERCUSSIÓ I MOVIMENT P4 i P5  

Treballarem amb moviment i ritmes l’expressió, aspectes emocionals i interpretació per fer 
gaudir als alumnes de P4 i P5 de la música de manera divertida. 

MUSICALS 1r a 6è  

Tens moltes ganes de cantar, ballar i interpretar? A partir de l’argument de un musical 
adaptarem les lletres i el text i treballarem la interpretació, la posada en escena i muntarem 
les coreografies. 

BATUKADA 1r a 6è  

Vine i junts posarem ritme a l’escola! A més de desenvolupar el treball en equip, la 
concentració i el sentit del ritme tots plegats. 

 


