ACTIVITATS COESCOLARS
Les ac韲�vitats coescolars són un complement important a
l’educació reglada. L’oferta d’aquestes ac韲�vitats es realitza
tenint en compte les necessitats dels infants per tal de
complementar aquelles accions que es realitzen dintre de
l’horari lec韲�u.
Com a objec韲�u principal proposem introduir l’infant en ac韲�vitats educa韲�ves en l’àmbit del lleure que li
creïn interessos i mo韲�vacions per a formar‐se a nivell global i competencial.
L’oferta abasta diferents àmbits, tots en la línia d’escola que vol formar persones a nivell integral. Algunes
d’aquestes ac韲�vitats són les següents:

Desenvolupament personal:
Robòtica

Ac韲�vitat que respon al creixent interès per divulgar conceptes cien埂�ﬁcs, sobre tot,
mitjançant l’experimentació. La tecnologia forma part de la nostra vida i per això
és tant important endinsar als infants en aquest món d’una manera lúdica.

Mecanografia

Activitats esportives:
Judo

Rítmica
Multiesports

Patinatge

Piscina
Moute

El judo és un esport que té com a objec韲�u millorar les qualitats motrius i ៖�siques
dels alumnes, així com iniciar en les tècniques de judo amb una metodologia
adequada a cada edat amb la ﬁnalitat d'aconseguir el cinturó negre, 韲�tulació
oﬁcial atorgada per la Federació Nacional de Judo .
Esport on es treballen la ﬂexibilitat, coordinació, ritme, ballet, domini d'aparells i
treball en equip de manera diver韲�da. Es fan coreograﬁes grupals
La proposta de l’ac韲�vitat és incloure els esports que siguin d’interès per als infants
i també poder prac韲�car algun esport minoritari, com ara el bàdminton, el spiribol,
el voleibol o el hoquei.
Amb el pa韲�natge els infants aprendran a desenvolupar‐se en un nou medi, tot
aconseguint l’autonomia amb els pa韲�ns, aprenent la tècnica que li perme韲�
desenvolupar les capacitats ៖�siques bàsiques associada aquest esport: equilibri,
desplaçaments
Ac韲�vitat que es realitza a les instal∙lacions noves de Cotxeres.
Una ac韲�vitat on es treballa el ritme, la coordinació i la postura corporal de
manera lúdica, dinàmica i diver韲�da. Es fan coreograﬁes grupals.

Activitats lingüístiques
Alemany

Anglès

Ac韲�vitat que reforça la conversa i expressió oral en llengua anglesa amb recursos
de caire lúdic

Activitats creatives:
El Racó de
l’artista
Cuina

Alimentar‐nos és una necessitat bàsica per l’ésser humà, però també és un plaer i
cada vegada més un art. Per aquest mo韲�u volem oferir als infants la possibilitat
d’aprendre les nocions bàsiques de la cuina. L’objec韲�u és que els par韲�cipants
gaudeixin de l’alimentació alhora que els ensenyem hàbits saludables i els
mo韲�vem a tastar aliments nous.
Els alumnes podran manipular els aliments i crear noves propostes, a par韲�r del
que han
après.

Activitats musicals:
Aeròbic

Combinació de ball i música amb la creació de coreograﬁes diverses.

Guitarra

Un instrument clàssic per crear tot 韲�pus de cançons a l’abast dels nens i nenes.

Percussió
Les ac韲�vitats tenen una durada d’una hora o hora i mitja depenent del 韲�pus. Exceptuant la piscina, a la
resta d’ac韲�vitats els monitors/es esperen als infants al pa韲� de l’escola i van amb ells al lloc des韲�nat per
realitzar l’ac韲�vitat.

