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ROBOTIX 0 (Infantil) 

Treball pedagògic multidisciplinari amb  material LEGO education pensat per als més 

petits. 

Els més petits aprendran a treballar en equip, a ser creatius, expressió oral, mecànica i 

tecnologia, teatre… i moltes coses més utilitzant diversos materials LEGO education: 

• Creative builder: Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 2D i 3D, 

fomenta la col·laboració i la capacitat per relatar històries, així com contribueix al 

desenvolupament de l’ús del llenguatge descriptiu i la comprensió de les diferents 

funcions a la vida en comunitat. 

• Large farm: Aquest set ajuda els nens a explorar un ampli espectre de temes 

curriculars com agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i els cultius per 

aprendre a endreçar i classificar. 

• Tubes experiment: Aquest set ajudarà els nens a esbrinar com funcionen les coses, i 

a la vegada, amb aquest impressionant set podran explorar les seves idees de la 

investigació a la construcció i d’aquí a la prova. 

• Tech machines: Aquest set inicia els nens a la ciència i la tecnologia a través de 

l’exploració de les màquines i de les tècniques d’enginyeria, alhora que desenvolupen 

habilitats motrius fines. 

 

 

Objectius de l’activitat: 

- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

- Introduir els infants en el món de la robòtica. 

- 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. 

QUÈ CAL PORTAR:   

PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 
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ROBOTIX I (de 1r a 3r de primària) 

Introducció a la robòtica amb Lego WeDo i joc de màquines i mecanismes. 

Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi robot WeDo. Hauran de superar 

diferents reptes que els ajudaran a descobrir no només el món de la programació, sinó també el 

seu entorn, les màquines, la música i la narració. 

Intercalant amb el robot WeDo, construiran i analitzaran el funcionament de màquines i 

mecanismes amb un material adaptat a cada edat. 

• 1o primària: Early Machines 

• 2o primària: Simples Machines 

• 3o primària: Power Machines 

 

 

Objectius de l’activitat: 

• Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

• Treballar els conceptes bàsics de la programació informàtica a través de la robòtica. 

• Comprendre la lògica de la programació. 

• 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. 

 

QUÈ CAL PORTAR:   

          PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 
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ROBOTIX II (a partir de 4t de primària) 

Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada. 

• Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que hauran de 

superar diversos reptes programant el seu robot. 

• Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels seus tres motors i a 

utilitzar els diferents sensors, tacte, llum, ultrasons i un giroscopi. 

• L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als infants i 

joves en el món de l’experimentació científica. 

 

 

Objectius de l’activitat: 

• Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

• Treballar els conceptes bàsics i avançats de la programació informàtica a través de 

la robòtica. 

• Comprendre la lògica de la programació. 

• 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. 

QUÈ CAL PORTAR:  PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS 

MÀXIM) 
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PATINATGE ARTÍSTIC 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:  

• Aguantar l’equilibri sobre patins. 

• Aprendre a patinar correctament endavant i enrere d’una forma lúdica. 

• Assolir les diferents figures de patinatge (cadireta, canyó, ploma, àngel) 

• Potenciar la cohesió de grup. 

• Crear un ball final. 

MONITORES: Del Consell Esportiu. Intentarem que repeteixin les monitores dels darrers 

cursos. 

NORMES BÀSIQUES PER PODER PARTICIPAR DE L’ACTIVITAT: 

• Puntualitat. 

• Respectar als monitors/es. 

• Assistència a les classes, justificar sempre si s’ha de faltar. 

MATERIAL NECESSARI: 

       - Patins de 4 rodes. No calen proteccions. 

Us demanem, en especial a les famílies de les nenes més petites, que no us quedeu mirant 

per les reixes de la pista, doncs per experiència d’altres anys, les nenes es despisten i no 

estàn per la classe. 

QUÈ CAL PORTAR:  PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 

EXHIBICIONS PER FINAL DE CURS: 

Abans de la COVID-19, es feien exhibicions de patinatge a Vilafranca i Els Monjos. No 

sabem com anirà aquest any, però quan sapiguem alguna cosa, es farà saber. 
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ACTIVITAT MULTIESPORTS 

(FUNDESPLAI) 

CURS 2 GRUPS: P4 a 2on 

3er a 6è 

HORARIS 16:00h- 17:30h 

ESPAI Pistes/Gimnàs 

 
VALORACIÓ ACTIVITAT 

 

 

 

 

 
 

Objectius 

Els següents objectius són els que s’han marcat per Multiesport: 
1. Desenvolupar les activitats motrius bàsiques 
2. Millorar les capacitats físiques (força, velocitat, flexibilitat i potència) a través 

del joc i l'activitat en el lleure 
3. Experimentar i reconèixer els principals esports. 
4. Reconèixer i acceptar les normes del joc respectant al contrari 
5. Treballar els valors que ofereix l'esport com són la solidaritat, la superació, 

l'esforç, el respecte, el treball en equip...entre d'altres. 
6. Aprendre a respectar i cuidar el material i instal·lacions així com els propis 

companys. 
Els objectius han estat assolits amb major o menor dificultat per tots els infants que 
han participat. 

 

 

 

 
Dinàmica del 
grup 

Integrat per infants de edats semblants. Mostrar participació per part del grup en les 
propostes que s’han d’organitzar, iniciativa i interès a l’hora de realitzar els jocs i 
dinàmiques. 
Els infants han de ser capaços de comunicar les seves inquietuds i les seves 
preferències en tot moment. 
Per últim, sobre els conflictes interns, sempre ha d’haver una progressió positiva en 
la resolució de conflictes, ja que a l’inici de l’extraescolar, poden haver conflictes entre 
ells per qüestió de competitivitat, però aquests s’han de reduir amb el transcurs de 
l'activitat, sabent que hi ha alternatives a la competitivitat. Tot ha de ser un 
aprenentatge comú. 

 

 
Activitats 
plantejades 

Gran varietat de dinàmiques i jocs que s'han d’anar adaptant a la motivació i 
preferència del moment. 
Començar la iniciació a l'esport fent exercicis i circuits de velocitat per treballar les 
habilitats motrius bàsiques. Seguir amb la descoberta d’esports com l'atletisme, 
bàsquet, futbol sala, bàdminton, handbol... 
Possibilitat de finalitzar amb un gran ventall de jocs dirigits 

 

Espais 

L’espai proposat, són la pista, ja que aporta grans dimensions i proporciona gran 
llibertat de moviment i d’organització d’activitats. Tot i així, seria interessant que 
algunes sessions els infants poguessin anar al gimnàs, per poder treballar amb els 
mòduls, amb música, etc. 

 
 
 

QUÈ CAL PORTAR:   

  

 

• PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 

• Ampolla d’aigua. 
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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. 

La metodologia d’ensenyament a utilitzar, varia depenent del grup d’edat. 

Als més petits el mètode d’ensenyament serà treballar la psicomotricitat i iniciar-los al judo 

mitjançant el joc, la imitació del mestre i la introducció d’exercicis de nocions bàsiques. 

El més grans estudiaran les diferents formes de judo, i les tècniques de projecció i d’immobilització. 

MONITOR:  Monitors del Club Judo Olèrdola. 

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 els monitors. 

QUÈ CAL PORTAR:   

  

• KIMONO DE JUDO (imprescindible) 

• Xancletes 

• Cabell recollit, en el cas de les nenes. 

• PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 

• Ampolla d’aigua (no es podrà sortir a beure a la font). 
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PROJECTE EDUCATIU 

 
 

COSTURA CREATIVA 
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PRESENTACIÓ 
 

El curs de costura creativa és una oportunitat d’apropar els infants a les nocions més bàsiques de 
la costura i la confecció, amb la finalitat que puguin aplicar-les a necessitats reals de la vida 
quotidiana. Cosir un botó, fer la vora d’uns pantalons o, fins i tot, confeccionar una bossa o una 
motxilla, són algunes de les habilitats que els infants assoliran al llarg del curs. 

 
 
 

A QUI VA DIRIGIT? 
 

Hi haurà dos grups en base al curs de l’alumne: 

Nivell 1 – 1er, 2on, 3er 

Nivell 2 – 4rt, 5è, 6è 

No és necessari tenir cap tipus de noció envers la matèria. Els projectes s’adaptaran en tot 
moment als diferents nivells que cada infant vagi adquirint 

 
 
 

MATERIAL NECESSÀRI 
 

Cal que els infants portin a l’inici del curs: 
 

• Un costurer (o una capsa metàl·lica tipus capsa de galetes) 

• Unes tisores de costura petites 

• Una capsa petita d’agulles de cap 

• Un didal (de la mida de l’infant) 

• Una cinta mètrica de modista 
 

Tota la resta de materials els subministrarà l’organització del curs i estan inclosos en el preu. 
 
 
 

NORMES BÀSIQUES 
 
 

La costura és un art que necessita desenvolupar-se en un ambient tranquil i distès, per això 
advertirem de manera immediata els pares d’aquells infants que pertorbin el bon ambient de 
l’activitat per tal que tinguin l’oportunitat de modificar la seva conducta. Donat que algunes de 
les eines que utilitzarem poden resultar “perilloses” (tisores i agulles) no es tolerarà cap mena 
de conducta violenta o amenaçadora de cap tipus. 

S’enviarà a la família una valoració trimestral de cada alumne perquè tinguin coneixement de 
l’evolució de l’infant. 
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PROJECTE EDUCATIU 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Nivell 1 – Guarniments de Nadal 

Practicarem les primeres puntades i coneixerem diferents punts com ara el punt de basta, el 
repunt o el punt de costat. Mentre elaborem el projecte entendrem quines aplicacions té cada 
tipus de puntada i anirem adquirint habilitats amb l’agulla. 

 

Nivell 2 – Disseny i confecció de motxilla 

Dissenyarem una motxilla personalitzada al gust de cada infant i la confeccionarem des de zero. 
Començarem el projecte cosint a mà i l’acabarem amb la iniciació a la màquina de cosir. 

 
 

SEGON TRIMESTRE 

Nivell 1 – Samarreta amb aplicacions 

Dissenyarem els acabats d’una samarreta personalitzada al gust de cada infant per tal de seguir 
practicant les diferents puntades que hem anat aprenent i descobrirem noves tècniques com el 
punt de cadeneta. 

 

Nivell 2 – Disseny de moda 

Dissenyarem una peça de roba al gust de cada infant. Aprendrem a prendre mesures, a dibuixar 
un patró i coneixerem les primeres tècniques del tall i la confecció de moda. 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

Nivell 1 – Disseny i confecció de bossa 

Aprendrem a dissenyar des de zero una bossa multi ús al gust de cada infant i entendrem com es 
talla una peça i quin és el seu procés de confecció de principi a fi. Farem un petit tastet de 
màquina de cosir. 

 

Nivell 2 – Confecció de moda 
Continuarem treballant en la peça de roba aprenent com es munten les diferents parts del patró i 
acabant de confeccionar-la fins al final. 

 
 
 

 
 
 
 
 

erika111280@gmail.com 
686 23 28 49

mailto:erika111280@gmail.com
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PROPOSTA D’EXTRAESCOLAR DE MÚSICA 2021-2022 

A càrrec de músicAmetller (Moja) 

 
 

Sensibilització musical P3, P4, P5 

 

            -Sons del nostre entorn 

            -Audicions 

            -Cançons 

            -Contes Musicals 

            -Danses 

            -Jocs Rítmics, percussió corporal 

            -Tocar Instruments Orff……… 

La importància d'escoltar i escoltar-se (so - silenci), el parar i engegar, actuar en grup o 

com a solista...  

A través de la cançó, dels sons i la percussió, de la imaginació i del moviment, aniran 

assolint de manera sensorial aspectes bàsics que els ajudaran en el seu desenvolupament 

integral. 

Iniciació 1er i 2on 

 

-Llenguatge musical 

-Roda d’instruments: Coneixement de tots i provar el: Piano, flauta Travessera, Flauta 

Dolça, Guitarra, Violí 

-Audicions 

-Jocs Rítmics, percussió corporal,………… 

 

QUÈ CAL PORTAR:  PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 
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ART: EXTRAESCOLARS D’EXPERIMENTACIÓ PLÀSTICA, a 

càrrec de l’Escola d’Art ARSENAL. 

Ens empastifarem, ens embrutarem, descobrirem, lluitarem, conquerirem, 

aprendrem i xalarem! 

Llenguatges i tècniques artístiques, un conte com a fil conductor, una aventura 

màgica una experiència integral i integradora. Tot això en uns extraescolars Tot 

això, i molt més! Tot adaptat al nivell del grup-classe. 

Dibuix: 

Trucs bàsics d'iniciació al dibuix 

Millora les habilitats del dibuix i desbloqueja la teva creativitat. 

Coneixeràs les eines bàsiques per perdre la por al llapis. 

Aprèn l'ABC del dibuixant, com dominar el paper, encaixar, sintetitzar.... 

Tècnica: Llapis, grafit i carbonet. 

Pintura: 

Creativitat  línia i taca 

Exercicis d'experimentació artística, dibuixem i creem amb la línia i la taca. 

Catàleg de proves. Teoria del color i llenguatge visual. 

Treballarem l’estructura, composició, lluminositat.... 

Tècnica: Aquarel·la, acrílic 

Ceràmica: 

Omple’t les mans de fang! 

deixa anar la teva imaginació 

Personalitza i dóna vida a unes peces funcionals i decoratives. 

Diverteix-te amb les tècniques de modelat de dit, 

de xurro i de planxa amb textures. 

Pinta amb engalbes per acolorir l'ànima de les peces 

QUÈ CAL PORTAR:  PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS 

MÀXIM) 

BATA O CAMISA PER NO EMBRUTAR-SE (serà exclusiva de l’extraescolar) 
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RÍTMICA (PER NENS I NENES) 

El Club Rítmica Olèrdola, amb gairebé 20 anys d’història al nostre 

municipi, pretén apropar a la canalla de la nostra escola els valors de 

la gimnàstica rítmica. Aquesta  disciplina va néixer als anys 30 a 

Rússia, i és el resultat de fusionar el ballet amb la dansa. 

 

La canalla tindrà l’oportunitat de conèixer les bases tècniques d’aquest esport 

olímpic de la mà de les entrenadores del Club i descobrirà el seu propi cos a 

través de la música, l’expressió corporal i la flexibilitat. Aquesta activitat és una 

gran oportunitat de descobrir un esport amb gran projecció que té molt en 

compte la sensibilitat, el moviment i el respecte pel propi cos. 

 

Les classes s’organitzaran tenint en compte les aptituds de cada infant i 

s’enfocaran en tot moment d’una manera amena i agradable. Si es considera 

necessari es distribuiran diferents grups de treball. L’objectiu principal és que la 

canalla integri l’esport a la seva rutina i, alhora, descobreixi les possibilitats de la 

gimnàstica rítmica. 

 

QUÈ CAL PORTAR:   

  

 

• PETIT BERENAR (QUE ES PUGUI MENJAR EN 5 MINUTS MÀXIM) 

• Ampolla d’aigua. 
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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. 

 

MONITOR: Richard Smith 

 

Aquest curs, els grups de conversa es confeccionaran per nivells, independentment de 

l’edat dels alumnes. Una vegada tinguem el llistat d’inscrits i el monitor valori el nivell 

de conversa dels alumnes, es confeccionarà l’horari. 

 

 

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 monitor. 

La recollida dels infants es farà, si cal, per la porta principal del carrer Wilson.  

 


