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ACTIVITATS GESTIONADES PER L’EMPRESA TEAM 
 
Team és una jove empresa sense afany de lucre. La nostra filosofia es basa a donar                
continuïtat educativa en l’espai de les activitats extraescolars i formar els alumnes en valors              
tals com l’autonomia, la solidaritat, el respecte, el treball en equip i l'esforç entre d’altres. 
A TEAM volem fomentar la cooperació i no aquells models de triomf en què ressalten la                
individualitat, l’agressivitat o la dominació. 
 
Som una entitat homologada que compleix amb els paràmetres marcats per l’Ajuntament de             
Barcelona. Això implica respectar i complir les ràtios i titulacions establertes dins del nostre              
sector. També es veu reflectit en el fet que les nostres programacions i activitats estan               
supervisades pel servei del pla de l'esport escolar de Barcelona. Gràcies a les             
homologacions i actualitzacions pertinents de cada any podem acollir-nos a rebre ajuts            
econòmics per aquelles famílies que ho necessitin. 
 
Totes les nostres activitats oferides poden ser agrupades en tres modalitats diferents: 
 

- Les activitats lúdiques-recreatives: són activitats que es realitzen amb l'objectiu          
d'alliberar tensions, sortir de la rutina diària i que serveixen per entretenir-se i             
divertir-se. 

- Les activitats pre-esportives: són aquelles que utilitzen fonamentalment el joc com           
a eina principal, sent així el pont perfecte per arribar a l'esport competitiu.  

- Les activitats esportives: són tota mena d’activitats físiques que tenen com a            
finalitat la millora de la condició física, el desenvolupament de les relacions socials o              
l’assoliment de resultats en competicions de tots els nivells.  

 

 

 



Activitats lúdiques-recreatives  

BALL PER MENUTS  
P3, P4 i P5 
En l’activitat de ball per menuts procurem treballar totes les habilitats psicomotrius pròpies             
d’aquesta etapa educativa, mantenint sempre 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               
desenvolupem la seva coordinació motriu a partir seqüències de passos que presentem            
mitjançant coreografies i activitats motrius memorístiques. Una altra qüestió que tractem és            
la noció espaciotemporal en relació amb el ritme musical. 
A partir de tots aquests aspectes creem balls de diferents gèneres i de dificultat progressiva               
que permeten als infants consolidar els seus aprenentatges i adquirir-ne de nous.  
 
EXPRESSIÓ CORPORAL  
P3  
En aquesta activitat tractem aspectes com la comunicació gestual, l’expressió emocional i la             
maduració psicomotora dels infants més petits del centre. Per fer-ho proposem sessions en             
les quals treballem a partir de la representació simbòlica i imaginativa, la imitació i la               
demostració. A més, 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 on els escolars han d’aprendre a patinar               
de forma lúdica i divertida. Tenint en compte que l’activitat va adreçada a alumnes de P5 i                 
1r, el seu plantejament està basat en jocs i dinàmiques que permeten posar en pràctica les                
tècniques bàsiques i garantir certa espontaneïtat a fi de facilitar que cada infant patini al seu                
ritme i de la forma en què es trobi més còmode.  
 
RACÒ CREATIU 
1r i 2n  
En aquesta activitat duem a terme un treball d’experimentació i creació emprant les arts              
plàstiques com a mitjà d’expressió. Utilitzem diversos materials i eines perquè l’infant pugui             
desenvolupar la seva imaginació, creativitat, enginy, destresa i capacitat de comunicar-se           
a través aquesta branca.  
Cada manualitat és un món i per aquest motiu cada infant té la llibertat d’obtenir un resultat                 
diferent  i d’allò més divertit per a ell.  
També realitzem projectes col·lectius per potenciar el treball en equip i la cohesió de grup. 
Molts dels materials utilitzats en aquest taller són reciclats, d’aquesta manera aprenem a             
donar una segona vida a les coses. 
 
 
 
 



FES-HO TU  
3r i 4t - 5è i 6è 
És un petit taller on creem petits objectes fets per nosaltres mateixos i aprenem a               
desenvolupar la nostra creativitat. Els ensenyem a cosir, enganxar, tallar i fer un munt de               
coses més. 
Un taller per fer un tast de manualitats, on poden arribar a cosir un botó o fer una vareta                   
màgica, on tunegem samarretes i provem de fer ganxet. Una experiència per fer créixer la               
nostra creativitat i treballar amb les mans. 

Pre-esportives  

INICIACIÓ ESPORTIVA  
P4 i P5 
En aquesta activitat iniciem als infants en els esports més populars d’una forma lúdica. A               
través del joc treballem les habilitats físiques i gests tècnics relacionats amb esports de              
llançament, de control i d’implement. El propòsit de l’activitat és que, gràcies a diversos jocs,               
els infants descobreixin les característiques de diferents esports, coneixent part dels seus            
reglaments, els moviments i els aspectes tàctics més simples.  
 
MULTIESPORT  
P4 i P5 
Durant el curs escolar treballem esports d’equip com el futbol, el bàsquet, el voleibol,              
l’handbol o l’hoquei per blocs d’aproximadament dos mesos. En cadascun dels blocs            
s’introdueixen esports de forma progressiva, des dels aspectes més simples fins als més             
complexos. Sempre tenint en compte les capacitats dels infants als qui va dirigida l’activitat.  
El nostre propòsit és que desenvolupin diferents habilitats esportives i que coneguin la             
varietat més gran possible d’esports.  
 
INICIACIÓ AL PATINATGE 
2n a 6è 
La iniciació consisteix a posar a l’abast del tothom els coneixements més bàsics de la               
disciplina tractada.  
En el cas de la iniciació al patinatge artístic introduïm els seus aspectes tècnics més senzills                
com el simple fet de desplaçar-se i mantenir l’equilibri, dominar els canvis de direcció, de               
sentit i la frenada. A partir d’aquesta base comencem a consolidar altres qüestions             
tècniques com figures, girs o salts.  
Tots els continguts es proposen segons el ritme d’aprenentatge dels alumnes, ideant            
activitats divertides amb les quals treballem la tècnica incrementant la dificultat sempre de             
manera progressiva.  

 

 



Esportives  

INICIACIÓ AL FUTBOL 
1r i 2n  
En la iniciació al futbol desenvolupem 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 de l’infant. Per una altra banda, som conscients que els             
esquemes tàctics d’atac i defensa són conceptes molt abstractes per a ells. Per tal de               
treballar-los, adaptem els jocs que més els agraden, comparem situacions de la seva realitat              
i d’altres esports col·lectius i els orientem cap a l’objectiu a assolir. D’aquesta forma              
aconseguim que els infants associïn els nous conceptes que introduïm a situacions que ja              
els són conegudes.  
 
INICIACIÓ AL BÀSQUET  
1r i 2n  
En la iniciació al bàsquet introduïm els fonaments d’aquest esport que són el bot, la passada                
o el tir a cistella, sempre a través de jocs i amb una dificultat que s’incrementa de forma                  
progressiva depenent de l’evolució dels alumnes. Som conscients que el factor força té             
molta importància al bàsquet, ja que determina qui arriba a cistella i qui no. Per tal que els                  
infants que no arribin a cistella puguin seguir motivats, adaptem la pilota, el reglament i les                
condicions del joc en general. Així tothom pot participar d’igual forma i amb independència              
de la seva condició física.  
Per una 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 URBANES 
1r a 3r - 4t a 6è  
Les danses urbanes per a alumnes de primària són una activitat en què els infants passen a                 
dominar certs aspectes psicomotrius com el coneixement de l’esquema corporal, la           
coordinació motriu i la percepció espaciotemporal. També comencen a realitzar seqüències           
de moviments que requereixen altres habilitats físiques com la força, la velocitat i l’equilibri              
per poder seguir els ritmes musicals més ràpids i complexos. Al llarg de l’any es creen                
diferents coreografies a partir de diversos gèneres musicals perquè els infants siguin            
capaços de crear una coreografia pròpia on la monitora és la guia i dirigeix constantment les                
aportacions dels alumnes.  
 
PATINATGE DE COMPETICIÓ 
1r a 3r - 4t a 6è  
El patinatge artístic és un esport en què els infants han de dominar l’alternança              
d’equilibri-desequilibri a l’hora de desplaçar-se, sigui frontalment o d’esquenes, controlar els           
canvis de velocitat sent capaços de frenar de forma progressiva o brusca. Quan s’han              
perfeccionat aquestes habilitats bàsiques introduïm moviments, figures, girs i salts senzills           
que alteren el centre de gravetat del cos i que, per tant, requereixen un bon equilibri. A partir                  
d’aquí es comencen a treballar noves tècniques com salts d’una volta, piruetes d’un sol peu               
i figures cada cop més complexes.  



A més de tots els continguts tècnics específics també es treballa l’escolta musical i la               
coordinació amb el ritme amb l’objectiu de ser capaços de realitzar llargues seqüències de              
moviments de forma coreografiada. Per tal d’aconseguir-ho, al llarg del curs es fan diferents              
dinàmiques lúdiques, de tecnificació individual i grupal, exercicis específics en grups, etc.  

KARATE  
1r a 3r - 4t a 6è  
El Karate és una disciplina en què l’infant treballa el seu estat físic i emocional, millorant el                 
seu rendiment escolar i la seva relació amb qui l’envolten.  
La seva pràctica exercita la concentració fent que s’adquireixin nous hàbits que l’ajuden al              
seu dia a dia. També genera respecte i educació vers els altres. 
El Karate és un esport que permet mantenir-se en forma, millorar la flexibilitat, els reflexos i                
afavoreix el desenvolupament motriu. També fa que l’alumne creixi amb confiança i            
seguretat en ell mateix. 
 
ESCACS 
1r a 6è  
Els escacs són un joc d’estratègia practicat per dues persones en què mitjançant un taulell,               
16 peces per jugador i una normativa molt concreta de moviments, cadascuna planteja els              
seus atacs, defenses, obertures, etc. amb la finalitat de vèncer a l’oponent.  
Es treballa la intel·ligència de l’alumne a més de la seva capacitat d’atenció, anàlisis i               
planificació, tot millorant la seva agilitat mental. És una forma de potenciar la memòria i               
desenvolupar alhora la seva habilitat per resoldre problemes. 
 
GIMNÀSTICA RÍTMICA 
1r a 3r, 4t a 6è  
Aquesta activitat és una disciplina gimnàstica en què 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 estètics vinculats a un suport           
musical. A banda del treball tècnic amb els aparells, els alumnes 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, es comencen a crear coreografies en les quals              
s’integra tot el que han après.  
 
BÀSQUET PRE-BENJAMI I BENJAMÍ  
3r i 4t  
Aquesta activitat s’incorpora en competició regular a través del Consell de l’Esport Escolar             
de Barcelona (CEEB). Treballem els continguts tècnics i tàctics de l’esport per millorar             
individualment però també com a equip. Les tècniques que emfatitzem són les entrades per              
dreta i esquerra, el tir a cistella a un i dos temps i el domini del bot. Pel que fa a la tàctica,                       
posem en relleu el posicionament defensiu i ofensiu en el camp, a més de l’execució de                
situacions de transició, contraatacs, serveis de banda, serveis de fons, tirs lliures, etc.  
 
 
 



FUTBOL PRE- BENJAMÍ I BENJAMÍ 
3r i 4t  
Durant l’entrenament incidim de forma considerada en la tècnica dels fonaments del futbol i              
es comença a treballar de forma més àmplia els esquemes de joc que es plantegen durant                
un partit. Això és degut al fet que, en aquestes edats, els infants ja han desenvolupat les                 
habilitats físiques bàsiques i per tant són capaços d’entendre els problemes i situacions             
abstractes que els presenta la competició. Els sistemes de joc que se’ls-hi plantegen estan              
condicionats pel seu domini tècnic i són força bàsics.  
 
INICIACIÓ AL VÒLEI 
3r i 4t 
Tractem els aspectes tècnics bàsics del voleibol per poder oferir major continuïtat en les              
jugades a efectuar. Així doncs, posem l’accent en el control dels diferents tipus de contactes               
amb la pilota: toc de dits, d’avantbraç, remat i servei. De forma paral·lela introduïm el               
reglament bàsic que afecta el funcionament tàctic del joc durant els partits: les posicions al               
camp, la rotació i el rol de cada jugador en funció de la zona del camp en la que es trobi. 
  
VÒLEI ALEVÍ 
5è i 6è  
Tenint en compte el nivell de cada participant i de l’equip en general, treballem els aspectes                
tècnics bàsics del voleibol per poder donar major continuïtat a les situacions de partit. Per               
tant, posem l’èmfasi al control dels diferents tipus de contactes amb la pilota: toc de dits,                
d’avantbraç, remat i servei. Al mateix temps introduïm el reglament bàsic que afecta el              
funcionament tàctic del joc durant els partits: les posicions al camp, la rotació i el rol de cada                  
jugador segons la zona del camp on es trobi. Amb tots aquests conceptes realitzem              
diferents jocs, exercicis i dinàmiques que permeten a cada infant mecanitzar les tècniques             
bàsiques i saber aplicar-les a cada situació plantejada. Coneixent 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’organitzen trobades i partits esporàdics per 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,             
la passada, el tir amb desequilibri, el bot amb complexos canvis de mà, etc. Per una altra                 
banda, l’aspecte tàctic del joc ofensiu comença a basar-se en “passar, tallar i reemplaçar” i               
en l’aprofitament de totes les posicions del camp d’atac. En la defensa treballem sobretot              
els sistemes d’ajuda i els intercanvis defensius.  
 
FUTBOL PRE-ALEVÍ I ALEVÍ 
5è i 6è  
Aquest grup també participa en les lligues regulars del CEEB i, per tant, durant els               
entrenaments aprofundim en els aspectes tècnics individuals i en la tàctica col·lectiva per tal              
poder competir amb altres escoles. Els alevins, a diferència de les categories anteriorment             



esmentades anteriorment, comencen a introduir jugades prèviament entrenades i practiquen          
més d’un sistema de joc per adaptar-se a les situacions competitives que se’ls hi plantegi.  
 
Fins aquí arriben les activitats gestionades per l’empresa TEAM.  
 
A continuació deixem un seguit de possibles preguntes resoltes, ja que no hi haurà              
informació presencial. 

Preguntes freqüents 

He de recollir al meu fill/filla i portar-lo a l’activitat? 
No, els monitors i monitores recullen als infants a les 16.30h als espais prèviament acordats. 
De P3 a P5: es recullen a les aules 
1r i 2n: es recullen al pati 
A partir de 3r: es recullen al passadís i/o van directament a l’espai assignat. 
 
On recullen els monitors i monitores als infants a les 17:30h? 
Els infants van directament a l’espai assignat. 
 
On recollim els infants quan acaben les activitats? 
La sortida es realitza a les 17.30h i les 18.30h al porxo d’entrada. Veureu que posem una                 
corda perquè sigui més organitzada l’entrega. 
Us preguem paciència durant els primers dies fins que els monitors i monitores coneguin els               
infants i les persones que els recullen. 
 
Puc recollir el meu fill/filla abans de l’hora indicada? 
Per al bon funcionament de les activitats NO es podrà venir a buscar l’infant fora de l’horari                 
de finalització de l’activitat (17.30h o 18.30, depenent de l’activitat). Només es permetrà en              
casos puntuals i excepcionals, previ avís a la coordinadora de TEAM.  
 
Qui pot recollir al meu fill/filla? 
Quan feu la inscripció ens haureu d’indicar aquelles persones autoritzades per a recollir els              
vostres fills i filles. Si més endavant necessiteu afegir o modificar aquestes persones,             
haureu d’omplir i signar l’autorització que us lliurarà el coordinador o coordinadora de             
TEAM. 
 
El meu fill/filla pot marxar sol a casa? 
Sí, haureu d’omplir i signar l’autorització que us lliurarà a la coordinadora de TEAM. (només               
els infants que estiguin cursant cicle superior) 
 
Com es realitza el cobrament de les activitats extraescolars? 
El cobrament es realitza a través del compte bancari que ens heu facilitat en el moment de                 
fer la inscripció, entre el dia 5 i 10 de cada mes. 
 
 
 



Com i quan es fa el pagament de la matrícula? 
L’AFA realitzarà directament el cobrament en concepte de matrícula al mes de novembre,             
10 € per activitat, amb un màxim de 20 € per infant. 
 
Puc demanar una beca per a la realització de les activitats extraescolars? 
Sí, totes les nostres activitats esportives estan homologades i per tant podeu accedir a les               
beques de l’Ajuntament de Barcelona. 
Al setembre us donarem més informació sobre el procediment per a accedir-hi. 
ATENCIÓ! Aquestes beques són pels infants a partir de 1r de primària. 
 
Què he de fer per donar de baixa al meu fill/filla d’alguna activitat? 
Heu de parlar amb la coordinadora de TEAM i omplir i signar el formulari que us lliurarà                 
abans del dia 20 del mes en curs, perquè la baixa tingui efectes de cara al mes següent. 
 
Què he de fer per apuntar al meu fill/filla a alguna activitat un cop iniciat el curs? 
Heu de parlar amb la coordinadora de TEAM per saber si queden places disponibles i, en                
cas afirmatiu, omplir i signar el formulari que us lliurarà. 
 
Què he de fer per modificar alguna de les dades que vaig facilitar quan vaig fer la                 
inscripció (número de compte, telèfons de contacte…)? 
Heu de parlar amb la coordinadora de TEAM i omplir i signar el formulari que us lliurarà. 
 
És necessari que indiqui els aspectes mèdics rellevants? 
Sí, és imprescindible que fent la inscripció ens indiqueu tots aquells aspectes (al·lèrgies,             
malalties,...) que considereu oportuns, ja que no tenim accés a les dades que heu              
proporcionat a l’escola. 
 
Com sé si el meu fill està apuntat a una activitat? 
Heu de comprovar els llistats al bloc de l’AFA a partir del dia 23 de juny. Allà veureu si està                    
inscrit o a la llista d’espera.  
A partir del día 23 de setembre podreu veure els llistats definitius, també al bloc de l’AFA. 
 
Quantes places hi ha disponibles per a cada activitat? 
En general hi ha 10 places per a les activitats de P3 a P5 i 15 places per a les activitats a                      
partir de 1r. 
 
Quin és el criteri d’assignació d’activitats al juny? 
Tindran prioritat aquells infants que durant el curs anterior ja realitzaven l'activitat, ordenats             
per ordre d’inscripció, i després els infants nous, també per ordre d’inscripció. 
 
Quin és el criteri d’assignació d’activitats al setembre? 
En cas que quedin places lliures, el criteri serà el mateix que per a les inscripcions del mes                  
de juny. 
En cas que no quedin places lliures, els infants quedaran en llista d’espera, ordenada amb               
el mateix criteri. 
 



Què pasa si em quedo en llista d’espera? 
Quan quedi una plaça lliure a l’activitat, la coordinadora es posarà en contacte amb              
vosaltres per informar-vos.  
 
Tenen estona per berenar? 
Sí, tenen uns 5-10 minuts per berenar abans de començar les activitats. Recomanem             
snacks saludables i fàcils de menjar. 
 
Necessiten material i/o roba especial per a la realització de les activitats? 
Com a norma general no, tot el material serà proporcionat pels monitors i les monitores,               
excepte a les activitats de Patinatge, Recreació sobre rodes i Karate. (més informació a              
continuació) 
En cas que es necessiti alguna cosa, els monitors i/o coordinador/a us ho farà saber. 
 
Quins patins he de portar? 
Recreació sobre rodes: Els que més us agradin. 
Iniciació al patinatge: Artístic, tot i que llegiu la recomanació* 
Patinatge competició: Patins Artístics 
*Recomanació: si ja teniu patins a casa (siguin com siguin) i us esteu apuntant a la iniciació                 
aprofiteu-los, després si veieu que el vostre fill/a li agrada i té intenció de continuar a                
l’activitat de competició llavors podeu comprar els de l’artístic, ja que és l’especialitat de              
l’activitat. 
 
He de portar el kimono el primer dia? 
No, el primer dia no cal portar el kimono, la monitora us donarà les recomanacions a la                 
sortida durant la primera setmana. 
Si ja el teniu d’uns altres anys, sí que el podeu portar. 
 
Es poden deixar els patins a l’escola? 
Si, es poden deixar durant tota la setmana a les gavetes de davant del gimnàs i els                 
vestuaris, però sempre sota la vostra responsabilitat (nosaltres no ens en fem            
responsables). 
 
El meu fill/filla està apuntat a una activitat amb competició (a partir de 3r). És               
obligatori assistir a les competicions? Quan es realitzen? 
No és obligatori, però sí altament recomanable, ja que formen part de l’objectiu de l’activitat.               
Les competicions es realitzen majoritàriament els divendres a la tarda i/o dissabtes al matí. 
Generalment es fa un partit a casa i un altre fora. És molt important el compromís de les                  
famílies tant per als partits que es juguen a l’escola com els que es juguen fora. 
 
Com funcionen les convocatòries de les competicions? 
El nombre màxim de jugadors a les competicions és de 12. Per tant, si l’equip sobrepassa                
aquest nombre, queda a criteri dels entrenadors i entrenadores l’assistència setmanal a les             
competicions. Sempre es realitza de manera equitativa, per tal que tothom tingui            
l’oportunitat de participar en la mateixa mesura. 
 



El meu fill/filla està apuntat a iniciació al futbol/bàsquet (1r i 2n). Fan competicions? 
No fan competicions de manera regular, però sí que una vegada al trimestre fan trobades               
amb altres escoles, organitzades pel CEEB. Aquestes trobades es realitzen en dissabte i/o             
diumenge al matí. Rebreu tota la informació en el moment que es facin. 
 
Com funciona el tema de les equipacions? 
A l’inici de les activitats, la coordinadora de TEAM us informarà de com organitzarem el               
tema de les equipacions.  
 
Com funcionen les competicions de patinatge? 
Es realitzen 1 o 2 vegades durant el curs amb previ avís a les famílies. No són obligatòries                  
però si molt recomanables pel creixement de l’infant a l’activitat. Rebreu la informació durant              
el curs.  
 
A l’activitat de gimnàstica rítmica fan alguna exhibició? 
Si, a final de curs fem una trobada amb més escoles on cadascuna fa la seva exhibició. Es                  
farà dissabte o diumenge al matí segons la disponibilitat de l’auditori. 
 
 
 
  



 
 

 

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.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SERVEI D’ACOLLIDES - ACIVITAT GESTONADA PER L’EMPRESA XARANGA 
 
Molt poques famílies poden compatibilitzar els seus horaris laborals amb els horaris del 
centre escolar. Mica en mica, els centres han començat a oferir cada vegada més el servei                
de Guarderia pels més petits de l’escola per tal de solucionar aquest problema. Aquest              
servei ofereix a tots els pares que ho vulguin, allargar la seva jornada escolar en una hora                 
més, tant pel matí com per la tarda, podent així, compaginar la finalització de la seva                
jornada laboral, amb la jornada escolar dels seus fills. 
 
A quí va dirigit? 
 
Aquesta activitat va dirigida a tots els nens i nenes del centre. Pels cursos d’Educació 
infantil i el primer cicle d’educació Primària, es realitzarà la guarderia i per la resta de 
cursos (cicle mig i superior de Primària) es realitzarà el servei de Biblioteca on es podran 
realitzar els deures escolars, i es podran consultar els seus dubtes al monitor corresponent. 
Degut a les característiques d’aquesta activitat no establirem un màxim de nens, però ens 
veiem obligats a marcar un mínim de 10 nens inscrits per a poder realitzar l’activitat 
 
Justificació  
 
Els monitors que realitzaran l’activitat miraran de dinamitzar als nens/es a través de 
diferents jocs i/o tallers senzills. En altres centres, els pares han ajudat a construir la 
Guarderia a través de donar joguines velles que els seus fills/es ja no fan servir, però que 
encara estan en bon estat per ser utilitzades per altres nens. Això és molt profitós per dos 
motius: els pares es converteixen en un element col·laborador i participatiu del centre, i 
d’altra banda, els nens/es poden jugar de forma lliure, potenciant la seva autonomia, 
imaginació i el joc simbòlic, cada cop més en desús degut a les característiques de les 
noves joguines (tecnològicament més avançades, que permeten un joc molt reduït). També,            
mica en mica, i gràcies als pares, la Guarderia es pot anar convertint en una petita ludoteca                 
que tindrà el centre a la seva disposició. En un principi el monitor potenciarà més el joc lliure                  
dels nens, hem de pensar que han estat tot el dia dins el centre fent el què se’ls hi ha dit                     
que han de fer (tallers, fitxes, jocs, etc.) Per tant, aquesta estona, els serveix per a                
relacionar-se 
amb nens de diferents edats, fer noves amistats, i reforçar la seva personalitat. Això no treu                
que en determinats moments el monitor proposi un joc o un taller als nens/es per a motivar- 
los i realitzar una activitat nova. 
 
  



 
 

 

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.  

Primària 3º y 4º - Robòtica 

Aplicarem la metodologia de JUNIOR BOTS que correspon a primer, segon i tercer. 
 
A la part de programació treballaran amb dos llenguatges, Scratch i Gamefroot, i a la part de 
robòtica amb sets de Lego Wedo específics per a l'educació. Aprofitem el llenguatge de 
Scratch, que és una eina amb milions d'usuaris arreu del món i que és  àmpliament 
utilitzada per la comunitat educativa, per començar a ensenyar els nens a programar. Està 
recolzada per institucions com el MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts. 
 
Utilitzarem també llapis 3D a la part d'impressió 3D i el programa Tinkercad pel disseny 3D. 
A la part de drons utilitzarem drons de vol i de vol programat. 
 
A totes les temàtiques, al llarg del curs i sota les indicacions dels monitors, es podran 
introduir nous continguts corresponents a nivells superiors si els alumnes ja han assolit el 
nivell adequat. 
 
Primària 5º y 6º - Robótica 
 
Aplicarem la metodologia de SUPER BOTS on treballarem inicialment amb Gamefroot i amb 
llenguatge de programació HTML. 
 
La part de robòtica es desenvoluparà tant amb LEGO Wedo com amb plaques Micro:bit i 
Arduino. 
 
Utilitzarem també llapis 3D a la part d'impressió 3D i els programes Tinkercad i SketchUp 
pel disseny 3D. A la part de drons utilitzarem drons de vol i de vol programat. 
 
A totes les temàtiques, al llarg del curs i sota les indicacions dels monitors, es podran 
introduir nous continguts corresponents a nivells superiors si els alumnes ja han assolit el 
nivell adequat.  
  



 

 

 

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.  
 
En aquesta activitat treballarem les següents temàtiques: 
 

● Disseny de coets. 
 

El disseny de coets per nens pot ser molt divertit. Començarem pel disseny 3D del nostre 
coet i realitzant els càlculs corresponents per al seu llançament, empenta, centre de 
gravetat i motor per finalment construir-lo. 
 

● Construcció de prototips  
 
La millor forma d'aprendre-ho és fent-ho. Estem tan convençuts que per aquest motiu  les 
nostres classes són majoritàriament pràctiques i busquen que l'alumne descobreixi 
conceptes com la sustentació, la resistència a l'aire, l'efecte dels flaps, el per què dels 
diferents tipus de perfils alars… 
 

● Petits Pilots 
 
Aeroschool és una activitat interessant per a tots els nens. El coneixement del nostre entorn 
ens permet prendre millors decisions. Avui dia resulta molt útil tenir una base d'habilitats 
tècniques que ens permetin desenvolupar-nos amb soltesa i comprendre com funciona el 
món al nostre voltant.  
 

● Fites Aeronàutiques 
 
Quin va ser el primer avió a reacció? Quins són els germans Wright? Amb quin material es 
feien els avions? Tots els projectes de l'aula estan relacionats amb una història de l'aviació 
de forma que l'alumne a més d'aprendre sobre aeronàutica, també coneixerà quin ha sigut 
el seu progrés en el temps. 



 

 
 
ANGLÈS - ACTIVITAT GESTIONADA PER OXFORD HOUSE 
 
Les classes estan enfocades a l’expressió i comprensió oral de l’anglès, reflectida en             
situacions quotidianes que els alumnes trobaran fora de l’escola, tant actualment com en el              
futur. 
  
A les nostres classes els nens aprenen anglès a través de jocs i activitats didàctiques. Es                
diverteixen i desenvolupen la seva imaginació i creativitat. El programa inclou classes de             
manualitats, teatre, música, i art. Tenim una metodologia activa basada en el treball en grup,               
dinàmiques de grup i jocs cooperatius. 
  
La nostra experiència ens mostra que, perquè la formació tingui èxit, les classes han de ser: 
  

● Amb professors motivats, experimentats i amb la presència adequada per a fer 
classes a gent jove. 

● Enfocades a la comunicació oral, entre l’alumne i el professor i entre els mateixos 
alumnes. 

● Amb un seguiment estret. 
● Amb una comunicació oberta amb l’escola i els pares sobre els progressos de 

l’alumnat. 
● De grups reduïts (grups d’entre 6 i 12 alumnes). 

 
  



 

 

EXPRESSIÓ MUSICAL – ACTIVITATS GESTIONADES PER ESCOLA DE MÚSICS  

●  Qui som. 
L’Escola de Músics i JPC fa músics des de l’any 1992. Porta una trajectòria molt llarga 
ensenyant i fent Música en el Districte de Ciutat Vella, Catalunya, Espanya i l’estranger. 
Medalla d’Honor de Barcelona 2016. L’Escola de Músics i JPC actualment treballa en 23 
escoles i instituts de Ciutat Vella, del Besós i Eixample promovent la música coral 
com element vital de cohesió. Creiem que independentment de les aptituds de cada 
persona, tothom està capacitat per fer Música a qualsevol edat. 
L’escola, està formada per un grup de Mestres (Músics en actiu) que treballen amb il·lusió 
amb l’objectiu d’ensenyar als alumnes a gaudir i expressar-se mitjançant la música. 
 

● Què volem. 
A través de la nostra llarga experiència amb centres educatius volem incentivar el Teatre 
musical com a eina per treballar l’expressió, aspectes emocionals, interpretació i cant coral 
per fer gaudir a tots els alumnes de la música. 

PERCUSSIÓ I CORPORAL DANSA  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.  

 

 

 

Tota la informació detallada en aquest dossier s'ha el.laborat tenint en compte un 
escenari en el que es puguin dur a terme totes les activitats com les coneixem fins 
ara. Si degut al Covid-19 es produeixen canvis en la normativa que afectin totes o 
algunes activitats proposades us ho comunicarem degudament. (ratios, espais, 

modificacions, cancelacions, etc..) 


