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SPEAKING ENGLISH
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:
. Aconseguir que sigui una estona agradable per a tothom i veure
l’aprenentatge de l’anglès com un fet positiu.
. Reforçar els continguts treballats a l’escola.
. Adonar-se que el joc és una eina molt útil per fomentar conversa i així
aconseguir millorar el vocabulari i la pronúncia.
. Aprendre vocabulari i estructures gramaticals quotidianes.
. Aprendre a col·laborar amb la resta de companys i companyes per assolir
entre tots un major aprenentatge.

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:
. Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser
respectuós amb els companys i companyes, i amb el mestre.
. Cal tenir en compte que l’activitat és un temps de treball i s’hauran de
mantenir les normes i actituds habituals d’una classe: escoltar quan algú
altre parla; demanar torn de paraula i respectar el dels companys, etc.

INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:
Taller de tipus lúdic en el que a través de jocs, dinàmiques i projectes els
participants tindran la oportunitat d’explorar el món de la informàtica i
l’audiovisual. L’objectiu principal és que els coneixements adquirits els
serveixin i els puguin aplicar en els treballs escolars.
Com? De manera lúdica. Es tracta d’aprendre i crear tot jugant. Durant el
curs, s’aniran plantejant una sèrie de reptes que els alumnes hauran de
superar, al mateix temps que treballen diferents programes i eines
informàtiques.
Objectius
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Facilitar eines i recursos per a la realització
presentacions.
Fomentar la creativitat
Fomentar el treball cooperatiu
Fomentar la responsabilitat individual i col·lectiva

de

treballs

Aquests són alguns dels temes més importants que es treballaran:






Diferents eines per a realitzar presentacions
Vídeo, fotografia i edició.
Conceptes de disseny i maquetació
Internet: eines i recursos
Internet i selecció de la informació

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:
-
-
-

Mostrar interès en les activitats proposades
Ser responsable amb el material informàtic de l’escola i el de la
monitora.
Ser respectuós amb la monitora i companys/es.

TEATRE
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:
. Aconseguir treballar en equip, fent que es respectin i es valorin entre tots.
. Aconseguir que vinguin contents i que sigui una estona agradable per a
tothom.
. Aconseguir actituds solidàries i de respecte envers els companys i les
companyes.
. Que aprenguin a expressar-se, escoltar i comunicar-se amb més facilitat.
. Iniciar-se en el domini del cos i de la veu ajudant a una bona col·locació
postural, projecció de la veu i dicció a sobre d’un escenari.
. Ajudar a l’estructuració mental i desenvolupament de la imaginació.
. Assolir la motivació i el repte per treballar una obra o mostra, i així poderla representar a final de curs.

i
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En el teatre es fa un treball força personalitzat ja que cada nen/a aprèn a
diferent ritme i en general de diferent manera. Es valora sempre l’esforç
que fan i per tant no s’és estricte quan es fan exercicis o jocs teatrals. Ara
bé, a l’hora de preparar, d’interpretar o treballar una obra si que cal que hi
hagi una implicació del nen/a intentant crear una motivació extra, sobretot
fent un treball més acurat en el personatge i en la interpretació.
Un cop es tingui l’obra, des de casa aniria bé que se’ls ajudés a estudiar i a
repassar el paper.

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:
-
-
-

Per poder aconseguir una estona agradable per a tothom caldrà ser
respectuós amb els companys i companyes, i amb la monitora.
Que els nens vinguin amb ganes de passar-s’ho bé i d’aprendre a fer
teatre.
Que se’ls hi expliqui què és una activitat de teatre, i que per tant el
comportament és molt important per poder treballar bé.

JUDO
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:
-Treballar i millorar l’àrea psicomotriu.
-Iniciació a les tècniques bàsiques del judo
-Assolir un nivell de cinturó blanc/groc.
NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:
-Respecte a l’entrenador i als companys.
-Respectar el tatami.
-Portar l’equipació adequada (kimono de judo, no val d’altres arts
marcials).
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PATINATGE
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:
-
-
-
-
-

Aguantar l’equilibri sobre patins.
Aprendre a patinar correctament endavant i enredera d’una forma
lúdica.
Assolir les diferents figures de patinatge (cadireta, canyó, ploma,
àngel)
Potenciar la cohesió de grup.
Crear un ball final.

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:
-
-
-

Puntualitat.
Respectar als monitors/es i companys/es.
Assistència a les classes, justificar sempre si s’ha de faltar.

MATERIAL:
-

Cal portar patins de 4 rodes.

ROBOTIX
OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:

- Entendre els conceptes bàsics de la programació.
- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica.
- Aprendre a treballar en equip.
- Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips.
- Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves.
- Potenciar la creativitat i l’expressió oral.
- Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies.
- Aprendre a tenir cura del material.
NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT:

- Mantenir una actitud de respecte cap als companys i el monitor/a de
l’activitat.
- Venir amb ganes d’aprendre i de passar-ho bé.
- Tenir cura del material utilitzat durant l’extraescolar.

