
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016
E.I. DESEMPARATS – LA SALLE

COM CADA CURS:
Durante el primer mes de funcionament, preparem l'oferta formativa d'activitats extraescolars destinada
als vostres fills,  intentant millorar  en  allò que  -des de la nostra avaluació i les vostres aportacions-
veiem que és important per  augmentar la qualitat de la nostra proposta.  La informació que ara estàs
llegint volem que t'ajude a decidir si el teu fill/a participa o no participa en les activitats. Moltes gràcies
per la teua atenció.

LES NOSTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Són una ruptura amb el dia a dia ordinari, mitjançant una estructura  fixa però amb un criteri de
flexibilitat per adaptar-mos a les característiques pròpies de l'etapa.

Possibiliten moments durant els quals es converteixen en un espai informal de relació entre els seus
participants.

Contenen  un  nombre  mínim de  normes i sota  l'atenta  mirada  de  les  professores,  els  xiquets/es
aprenen a expressar-se amb llibertat.

S'organitzen sobre la base de l'experiència dels cursos anteriors, mitjançant dos grups diferenciats
segons l'edat i el nombre de participants. 

Estan animades de forma cooperativa per l'equip de professores, la qual cosa fa possible que totes
puguen animar les quatre activitats, en funció de les necessitats setmanals de cada grup.

Creen un ambient familiar en el qual es coneixen els xiquets, coneixen a totes les professores i se
senten relaxats a un espai diferent al de les hores de classe.

Mantenen informades a les famílies de forma personalitzada. Les famílies que desitjen un nivell major
d'informació poden sol·licitar atenció a les tutores dels alumnes, a la prefectura d'estudis o a la direcció
tècnica d'etapa mitjançant els procediments dels quals disposa el centre per l'atenció a les famílies.

Durant novembre i desembre estan enfocades a la preparació del festival de teatre. Cadascuna de
les activitats ens ajuda a treballar diferents aspectes de la posada en escena, exceptuant el divendres per
estar exclusivament dedicat a l'anglès.

Es desenvolupen de dilluns a divendres, i de 12:00 a 13:00.

VÍDEOS EDUCATIUS:
Objectiu:
Desenvolupar l'atenció i complementar els valors que treballem en aquesta etapa. 

Continguts:
Em relacione amb els altres. Socialització.
Tinc amics. Amistat.
És just i necessari. Justícia.

Metolología:
Vídeo de 20'
Col·loqui.
Pintat de dibuix relacionat amb el tema.
Lliurament del dibuix a la família.



TEATRE I DRAMATITZACIÓ:
Objectiu:
Descobrir  les possibilitats d'expressió del propi cos,  així com les sensacions,  i sentiments que aquesta
genera.

Continguts:
Dramatitzacions.
Improvisacions.
Expressió corporal i vocal: Jocs d'imitació.
Jocs de percepció.

Metolologia:
El joc com a base.
Expressió oral i corporal com a elements fonamentals de la comunicació.
Participació.
Cooperació i treball en grup.

JOCS EDUCATIUS:
Objectiu:
Potenciar el desenvolupament de la socialización, i la capacitat dels xiquets d'organitzar-se el seu propi
temps de joc.

Continguts:
Jocs cooperatius.
Habilitats motrius bàsiques.
Habilitats motrius contextuals.

Metolologia:
Organització per taules temàtiques.
Creació d'un circuit de jocs. 
Equips de joc, que participen en totes les taules  de forma rotativa.

INFORMÀTICA:
Objectiu:
Aprendre el maneig bàsic de l'ordinador.

Continguts:
Utilització de pantalles tàctils.
Aplicacions educatives que reforcen el treball curricular.
Introducció a l'escriptura (5 anys).

Metolologia:
Maneig intuïtiu de l'ordinador.
Exploració guiada.
La mestra intervé quan l'exploració pot provocar una avaria, o bé quan el participant en l'extraescolar no 
roman actiu davant la pantalla de l'ordinador.

ANGLÉS:
Objectiu:
Obtenir i interioritzar coneixements bàsics d'anglès.

Continguts:
Aprendre a expressar situacions bàsiques de la vida quotidiana en anglès.



Metolología:
Parlar en anglès.
Jocs en anglès.
Fitxes i targetes de treball.

CALENDARI SETMANAL:
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

GRUP 1 Vídeo Educatiu Teatre  i
dramatització.

Jocs educatius Informàtica Anglés.

Horari 12:00 a 13:00

GRUP 2 Informàtica Vídeo Educatiu Teatre  i
dramatització

Jocs Educatius. Anglés.

PREUS:
És de 60 € mensuals per als que no paguen aportació, i 50 € per als que sí la paguen. 

Els mesos de Desembre, Gener i Març, realitzem un descompte del 20 %  als que participen de forma
habitual en les activitats. Per a poder beneficiar-se del descompte, un xiquets/a deu estar apuntant com a
mínim amb un mes d'antelació al descompte. 

El preu d'enguany suposa un increment mitjà mensual de 5'25 € per als que paguen aportació i un 6,5 €
per als que no paguen aportació.


