PEL: Programa d’Educació en el Lleure
Oferta d’Activitats Extraescolars

Curs 2019/20

Agafant com a punt de partida les respostes a l’enquesta sobre les activitats extraescolars del
passat curs, presentem aquí l’oferta d’activitats extraescolars per aquest curs 2019/20.
Com a novetat, destaquem l’externalització de les activitats extraescolars a empreses i entitats
amb llarg recorregut en el sector amb la voluntat d’oferir un servei més professional i unes activitats
amb major qualitat i més properes a les necessitats dels infants.
Trobareu informació més detallada sobre cada activitat extraescolar al web de l'escola, en l'apartat
"Extraescolars".
El període d’inscripció s’obrirà el 17 de juny. Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari
d’inscripció o emplenar-lo i entregar-lo directament a secretaria. Les inscripcions són trimestrals i
els grups s’obren amb un mínim de participants.
Les inscripcions són trimestrals, els pagaments mensuals i la inscripció a dues o més activitats
extraescolars gaudeix d’un descompte del 5% en l’activitat de preu més inferior.
Els grups i les activitats definitives les comunicarem al setembre. Les activitats començaran la
primera setmana d’octubre i finalitzaran l’última setmana lectiva de juny.
Les activitats extraescolars de tarda són obertes també a infants que no siguin de l’escola.
La Laura és la persona que coordina l’oferta d’activitats extraescolars, així que per a qualsevol
consulta o aclariment podeu escriure a extraescolars@decroly.org o demanar per ella a secretaria.

Oferta d’Activitats Extraescolars

Curs 2019/20

Extraescolars de MIGDIA
de 13h a 14h - 4t a 6è
de 14h a 15h – P4 a 3r
Teatre musical
P4 a 6è

Escola de Dansa Menchu Durán
P4 i P5

Piano grup reduït (CARITAT)
P4 a 6è

Instrument individual o en parelles
P4 a 6è

Arts & Crafts (MIREIA)
1r a 6è

Francès (EMILIE)
P5 a 6è

Escacs
P5 a 6è

Extraescolars de TARDA – de 17h a 18,15h
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Instrument individual o
en parelles
P4 a 6è

Instrument individual o
en parelles
P4 a 6è

Instrument individual o
en parelles
P4 a 6è

Instrument individual o
en parelles
P4 a 6è

Iniciació a la DANSA
P3 a P5

Just Dance
1r a 6è

Iniciació musical 1
P3 a P4 (de 17h a 18h)
Iniciació musical 2
P5 a 1r (de 17h a 18h)

Escola de Dansa
Menchu Durán
1r a 6è

Robòtica
P4 a 6è

Anglès acadèmic
(British Council)
P3 (de 17h a 17,45h)
P4 a 6è (de 17h a 18,30h)

Batucada
1r a 6è

Anglès acadèmic
(British Council)
P3 (de 17h a 17,45h)
P4 a 6è (de 17h a 18,30h

Anglès lúdic (Collage)
P3 a 4t

Patinatge en línia
P5 a 6è (de 17h a 18h)
Reforç ANGLÈS (Collage)
Skate o Scooter (patinet)
5è i 6è
1r a 6è (de 17h a 18h)
Ioga en família
P3 a 6è

ANGLÈS ACADÈMIC - BRITISH COUNCIL
Al British Council estem compromesos amb l'ensenyament de l'anglès a escala
internacional. Per això des de 1998 col·laborem amb diferents entitats educatives
per portar el millor ensenyament d'anglès als centres escolars mateix.

P3
1,30h/set

El nostre compromís amb l'Escola Decroly ens permet portar al centre la nostra
filosofia educativa i la nostra metodologia dirigida a un ampli rang d'edats i nivells.
British Council proposa un programa d’anglès integral dels 3 als 17 anys; professorat
amb àmplia experiència i formació específica; material, inclòs en el preu; preparació
d’exàmens oficials; accés en exclusiva a activitats gratuïtes English Extra en el centre
British Council de referència: contacontes en anglès, tallers per a pares i molt més.

P4 a 6è
3h/set

ANGLÈS LÚDIC - COLLAGE
Un programa divertit i creatiu d'immersió lingüística fent servir els treballs manuals
com a eina per aprendre la llengua anglesa.
P4 a 4t
Cada trimestre explorem diferents temes específics de la llengua anglesa on els i les
participants tenen l'oportunitat de treballar l'idioma a través de jocs, cançons,
contes, art i moviment. Els i les estudiants més grans participen activament en la
creació de diversos projectes organitzats en mesos temàtics, centrats en aquests
aspectes concrets de la llengua anglesa.

45€
1,15h/set

Els nens i nenes crearan treballs manuals originals i imaginatius mitjançant explicacions en anglès,
aprenent l’idioma de la mateixa manera en què s’aprèn la llengua materna i participant activament en el
seu aprenentatge de l’anglès.

ANGLÈS REFORÇ ESCOLAR - COLLAGE
Aquest curs està dissenyat especialment pels més grans de l’escola que volen millorar
el seu nivell d'anglès en un ambient dinàmic i creatiu.
Barregem el "Communicative Approach" (un mètode comunicatiu) amb un programa
d'aproximació de l'aprenentatge de l'anglès a partir del contingut, per poder motivar
els alumnes en el l’aprenentatge de la llengua anglesa. A través de jocs que potencien
el diàleg, i a activitats creatives, els alumnes assimilaran l'anglès de manera natural i
efectiva.

5è i 6è
45€
1,15h/set

FRANCÈS - EMILIE
Amb la direcció i acompanyament d’una mestra nativa, els nens i nenes podran
iniciar-se o progressar en el domini de la llengua francesa, no només de forma oral
sinó també de forma escrita.
Agrupacions segons nivell.

P5 a 6è
56,5€
2h/set

TEATRE MUSICAL - EXIT
El teatre musical permet incrementar la creativitat, reforçar la memòria i la capacitat d'improvisació,
millorar la confiança en un mateix, potenciar la comunicació i expressió (oral, corporal i emocional),
augmentar la capacitat de resoldre conflictes i fomenta el treball en equip.
Teatre musical infantil A través dels contes i la seva representació, treballarem la
socialització dels infants, l'expressió oral, corporal i emocional, entre molts altres
aspectes. A partir del joc teatral, activitats plàstiques, coreografies i cançons,
descobrirem el món de les arts escèniques. Aquest món de fantasia ens ensenya a
compartir, escoltar i respectar, i a fer d'actors i actrius per un dia en una petita mostra
final que realitzarem davant d'un públic molt especial: les famílies!
Teatre musical primària A partir de contes i narracions pensades per a cada etapa i
nivell, com a centre d'interès, desenvolupem les nostres habilitats expressives, la
sensibilització musical, i les capacitats de treball individual i en grup. Aprendrem a
expressar-nos i a escoltar, descobrirem personatges, jugarem amb la imaginació i
millorarem la comunicació a través del cos i de la veu. A final de curs posem en
pràctica els coneixements adquirits amb una representació per companys, famílies i
amics.

P4 a P5
30€
1h/set

1r a 6è
30€
1h/set

GRUP REDUÏT PIANO – CARITAT
En grups màxim de 4 infants, els nens i nenes s’iniciaran i perfeccionaran la seva
tècnica en aquest instrument.

P4 a 6è
45€
1h/set

INICIACIÓ MUSICAL – AULA 7
Iniciació musical 1 (p3 a P4): S'oferiran eines per viure els elements de la música de
manera sensorial. Despertant l'infant en l'art musical, en el desig de fer música, de
ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves combinacions, obrint
les oïdes a diferents estils de música i a la descoberta de la seva capacitat
d'improvisar, cantar i escoltar.

Iniciació musical 2 (P5 a 1r): En el curs d'iniciació musical 2, a més, s'oferiran uns
Tallers Instrumentals per a que els infants puguin, si volen, triar un instrument per
tocar de cara al curs següent.

P3 a P4
50€
1h/set

P5 a 1r
50€
1h/set

INSTRUMENT INDIVIDUAL o EN PARELLES – AULA 7
Cada alumne pot triar l’instrument que més li agradi i disposarà d’un espai
individual o en parelles per a fer música i expressar-se a través del seu
instrument.
Opcions d’INSTRUMENTS MUSICALS: violí, viola, violoncel, contrabaix, baix
elèctric, flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trompa, guitarra, bateria, etc.

P4 a 6è
63€ (30’ indiv)
58€ (45’ parelles)

BATUCADA - TOKEM X TU
Les sessions estan dissenyades en pro de la diversió, utilitzant un mètode pràctic
basat en jocs, cant dels ritmes, imitació i repetició per assimilar d’una manera eficaç
i entretinguda els coneixements musicals.

1r a 6è
35€
1,15h/set

D’aquesta activitat sortirà un grup de batucada que esdevindrà el grup de percussió
de l'escola i actuarà de manera autònoma en les festes i celebracions escolars
(carnaval, festa solidària, fira de primavera, etc.).

PATINATGE EN LÍNIA, SKATE, SCOOTER (PATINET) - UNGRAVITY
Els esports de roda petita (patinatge, skate, scooter) són esports que no discriminen
per sexe, edat ni físic i que potencien les capacitats motrius de qui els practiquen.
P5 a 6è
Patinatge des de P5 fins a 6è, i skate i scooter des de 1r fins a 6è, són uns dels esports
de lliscament més de moda de l’actualitat i en els darrers anys està agafant una
importància destacable degut a, entre d’altres coses, a l’augment d’espais on
practicar-lo (skateparks) i a la creació dels World Roller Games que aquest any es
celebraran a Barcelona.

35€
1h/set

La pràctica d’aquests esports permet un desenvolupament complet des de diferents punts de vista:
fisiològic (treball d’equilibri i coordinació de tot el cos), psicològic (treball d’autosuperació, autoestima i
coneixement personal) i social (és un esport individual que es practica en grup, la qual cosa permet
compartir l’experiència).

IOGA EN FAMÍLIA - IOGA I NENS
Aquesta és una manera divertida de compartir una activitat amb el teu fill/a en un espai diferent al diari.
Amb el Ioga prendrem consciència del propi cos, desenvolupem la capacitat d’atenció i concentració, i
aspectes tan importants com el relaxació i la respiració.
Fomentarem la relació pares/mares i fills/es en un espai on no hi ha
diferències, es mira l’altre com a un igual a nosaltres, treballarem la
comunicació a través d’un treball individual i en parelles molt proper, que
facilitarà arribar a una comunicació amb l’altre amb més fluïdesa, tendresa i
respecte.

P3 a adults
45€ (1infant +1adult)
50€ (2infants+1adult)

Potenciarem la imaginació i la creativitat. Treballarem aspectes importants
com la lateralitat, la coordinació, alhora que mantenim els ossos forts, la
musculatura flexible i tonificada, i millorarem l’adquisició d’una bona postura corporal.

1,15h/set

ESCOLA DE DANSA - MENCHU DURÁN
Escola de Dansa Menchu Durán MIGDIA: aquesta activitat es desenvoluparà a l’escola Decroly i serà
dirigida per una mestra de l’escola de Dansa Menchu Durán que vindrà a les nostres instal·lacions. Amb
aquesta activitat, els nens i nenes de P4 i P5 aprendran a través de la Dansa, a
expressar sentiments i comunicar emocions.
P4 a P5
El tracte personalitzat i el nostre compromís amb aquest art, fa de Dansa Menchu
49€/mes (1dia)
Durán una escola especial. Hem creat un mètode per aprendre a ballar i potenciar
69€/mes (2dies)
la pròpia expressivitat corporal a través de l’equilibri entre tècnica i diversió.
El nostre objectiu és que els i les alumnes aconsegueixin expressar-se amb el cos
i treguin el millor d’elles mateixes. El nostre equip són ballarines amb una dilatada experiència
professional i amb una sensibilitat i tracte humà espectaculars. Ens esforcem per potenciar l’autoestima i
la seguretat del nostre alumnat.
Escola de Dansa Menchu Durán TARDA: aquesta activitat es desenvoluparà en el centre de l’Escola de
Dansa Menchu Durán (carrer de Moragas, 38). Una mestra de l’escola de dansa recollirà als infants i els
acompanyarà fins a l’escola de Dansa Menchu Durán. La recollida per part de les famílies serà directament
en el centre de dansa. L’Escola Menchu Durán compta amb una aula d’estudi on,
si cal, poden aprofitar l’espera abans d’iniciar la seva classe fent treball personal.
1r a 6è
A més, des de l’Escola de Dansa Menchu Durán s’organitzen, constantment,
49€/mes (1dia)
esdeveniments i campionats, així com stages de formació per mantenir-se
69€/mes (2dies)
actualitzats i aportar sempre les millors tècniques i tendències a la seva escola.

DANSA - U!KIDS
La pràctica de la dansa reporta molts beneficis en el desenvolupament dels infants, oferint l’oportunitat
que ampliïn les possibilitats i experiències corporals respecte al ritme, la coordinació i el moviment.
Permet també desenvolupar la creativitat i l’espontaneïtat mitjançant el moviment corporal, així com la
millora de les capacitats psicomotrius i de la coordinació audio-motora. De la mateixa manera, afavoreix
la concentració, desperta la sensibilitat estètica i expressiva i la coordinació de moviments amb la música.
Iniciació a la dansa Els més petits descobriran la dansa a partir de jocs d’expressió
corporal, imatges, contes, representacions dramàtiques, demostracions i imitacions,
improvisacions, creacions coreogràfiques, etc. Mitjançant la música i el moviment
corporal estimularem les habilitats rítmiques, el coneixement del cos i la creativitat
de cadascú, per tal de contribuir també al desenvolupament de les pròpies
competències. S’iniciaran també en els elements bàsics de la dansa.
Just dance És una barreja de diferents estils de ball, com hip-hop, funky, jazz,
comercial dance, etc. Durant el curs, els i les alumnes aprendran moviments de
diferents disciplines mitjançant coreografies amb cançons actuals. Aquesta activitat
permet conèixer i aprendre múltiples disciplines en una sola activitat.

P3 a P5
35€
1,15h/set

1r a 6è
35€
1,15h/set

ROBÒTICA - EXPLORIUM
Aquesta activitat es focalitza en el tractament de la robòtica amb disciplines de STEAM des de l’educació
en el lleure.
Realitzarem activitats que afavoreixen el pensament científic mitjançant la
tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Programarem robots
adequats a cada edat, fomentant el pensament lògic i el raonament amb jocs
especialitzats. Treballarem el mètode científic a través de la construcció de petits
projectes de ciències, amb reptes adaptats a l’edat dels alumnes que es compliquen
progressivament alhora que incorporen nous materials.

P4 a 6è
45€
1,15h/set

Els més grans, s’introduiran en el pensament computacional a través de la robòtica, la programació de
videojocs i els jocs de lògica i raonament, però sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències
experimentals. L’objectiu de l’activitat és treballar el pensament algorísmic mitjançant la manipulació i la
programació de robots adaptats a la franja d’edat centrant-nos en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria.

ESCACS - EDAMI
“No es tracta només de moure peces en un tauler, els escacs van molt més enllà i ensenyen a prendre
decisions, a planificar, i també impulsen als alumnes a comprendre que les seves accions poden dur-los a
l’èxit o al fracàs. Tots aquests factors deriven en la millora de l’aprenentatge” Miquel Illescas.
Sota la vessant lúdica i formativa que presenta l’escola d’escacs EDAMI, en aquesta
activitat els nens i nenes tindran l’oportunitat d’aprendre a jugar a escacs i a millorar
el seu joc. En les sessions predomina la part de pràctica de joc, on el mestre/a
corregeix les errades, combinant-los amb l’aprenentatge conjunt d’elements
estratègics i tàctics de la partida, i on s’incorporen altres materials de joc (cartes, ocachess, peces especials, etc.) elaborats per la mateixa escola d’escacs que afavoreixen
l’aprenentatge i la diversió dels infants.

P5 a 6è
35€
1h/set

ARTS AND CRAFTS - MIREIA S
La llengua de comunicació dins l’aula de plàstica durant aquesta activitat serà essencialment l’anglès.
Aquesta activitat de treballs manuals i creatius, permetrà als nens i nenes endinsarse en l’ús més específic de tècniques ja conegudes, així com descobrir i experimentar
altres tècniques amb les que no treballen habitualment en les classes de plàstica.
Explorant les possibilitats de tècniques noves i ja conegudes es potenciaran les
capacitats artístiques de cadascú, es treballarà amb llibertat en pla i en volum i es
realitzaran petites obres d’art amb material reciclat.

1r a 6è
30€
1h/set

