
 
 

 

Activitats extraescolars Santa Isabel Curs 22-23 

 
Anglès - Cursos: P4 – 6è.  

Activitat organitzada per la nostra Escola d’Anglés  
Per a més informació consultar el full informatiu. 
 

 

Futbol - Cursos: De P4 a 6è. Dimarts i Dijous 
Amb VALLDOREIX FC 
Per a més informació consultar el full informatiu del club. 

 

Cant Coral – Cursos: De P5 a 2n. Dimecres. De 3er a 6è. Dilluns 

Descripció: Comprendre la pràctica com un espai primordial d’expressió, social i comunicatiu, treballant la 
coordinació individual i el treball en equip. La música promou l’enfortiment d’hàbits, sabers i valors, i un millor 
desenvolupament perceptiu, cognitiu i emocional. 

Objectius: 

• Aprendre els elements bàsics d’una bona técnica vocal: respiració, emissió i fonética. 

• Desenvolupar l’oïda musical a través d’exercicis musicals. 

• Conèixer les bases de la teoría musical per facilitar la lectura del repertori. 

• Propiciar el reforç de l’autoestima. 

• Treball en equip. 

Preu mensual: 

• 40,00 € 

 

Llenguatge musical i iniciació als instruments - Cursos: De 1r a 6è. De dilluns a dijous 

Descripció: 

Descobrir el llenguatge musical i aprendre a llegir-lo utilitzant l’instrument triat com a base de l’aprenentage, 

coneixerem ritmes, sons i partitures pròpies de l’instrument. Podem escollir entre guitarra espanyola, flauta o teclat 

entre d’altres.  

Objectius: 

• Conèixer tots els símbols i ritmes del llenguatge musical. 

• Conèixer tots els sons, diferents tipologies de sons i afavorir l’aprenentage musical. 

• Treballar la comprensió del llenguatge musical. 

• Adquirir nocions bàsiques de lectoescriptura musical. 

Preu mensual: 

• 40,00 € 

 

Instrument (Guitarra i piano) 

Descripció: 

Apreciar i gaudir de la guitarra o piano com a mitjà d’expressió artística. Fomentar l’afició per la música i valorar-la 
com a mitjà d’expressió, comunicación i desenvolupment personal. 

Objectius: 

• Descobrir les caraterístiques i possibilitats sonores de l’instrument.  
• Relacionar els coneixements adquirits de la lectura i escriptura amb la pràctica de l’instrument. 

Preu mensual: 

• Sessió individual de 30’: 80,00 € 

• Sessió individual de 45’: 110,00 € 

 

 



 
 

Música i moviment - Cursos: P4 i P5. Dilluns 

Descripció: 

Iniciació al llenguatge musical amb una visió més àmplia, ja que es pretenen desenvolupar totes les capacitats 
expressi- ves, musicals, intel·lectuals i motrius que posteriorment permetran a l’alumne triar un instrument, dedicar-
se a la dansa o desenvolupar les dues activitats. 

Objectius: 

• Desenvolupar totes les capacitats expressives, musicals, intel·lectiuals. 
• Sensibilització musical on es desenvoluparan determinades capacitats fonamentals per al desenvolupament 
integral de l’alumne que li prepararan més per un ensenyament musical posterior. 

Preu mensual: 

• 33,00 € 

 

Dibuix artístic - Cursos: De 3r a 6è. Dilluns 
 
Descripció: 

Educar la vista començant a estudiar les formes esquemàtiques dels objectes quotidians al nostre abast fent ús de 
diferents tècniques pictòriques (grafit, tècniques humides o tècniques seques), el tipus de traç o l’ús de les llums i 
les ombres. Aprendrem a simplificar allò que volem dibuixar a partir de les formes geomètriques, practicarem el 
retrat, l’autoretrat, coneixerem trucs per dibuixar animals, paisatges... 

Objectius: 

• Acompanyar als alumnes en el seu desenvolupament cognitiu i psicomotriu a través de l’observació i la 
representació mitjançant el dibuix. 

• Afavorir valors com l’empatia, la creativitat o la lliure expressió. 

Preu mensual: 

• 33,00 € 

 

Karate - Cursos: De 1r a 6è. Dijous 

Descripció: 

Activitat dirigida/pensada per a infants on desenvoluparan habilitats basades en el domini de l’espai, la lateralitat, 
control del propi cos, coordinació, velocitat de reacció, etc. També afegir que son esports on, entre d’altres, la 
disciplina, el respecte o autocontrol estan sempre presents. 

Objectius: 

• Aprendre les tècniques bàsiques de la modalitat esportiva. 

• Conèixer les normes bàsiques. 

• Afavorir la confiança i la seguretat en sí mateix fet que ajudarà al nen/a a sentir-se més segur. 

• Millorar la forma física, oferint al cos resistència, increment d’energia, estímuls, flexibilitat, reflexes i motricitat. 

Preu mensual: 

• 25,52 € 

 

Handbol - Cursos: De 3r a 6è. Dilluns i dimecres 

Descripció: 

Activitat dirigida de dues sessions setmanals per a nens/es on podran aprendre i practicar un esport de competició 
amb un objectiu principalment formatiu. Les edats s’estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles 
educa- tius. La inscripció inclou la participació en la competició escolars dels dissabtes entre els centres escolars 
del municipi. 

Objectius: 

• Aprendre les tècniques i tàctiques bàsiques d’aquest esport. 

• Conèixer les normes bàsiques de l’handbol. 

• Aprendre a competir i gestionar les emocions. 

• Fomentar la pràctica d’aquest esport. 

Preu mensual: 

• 39,21 € 

 

 

 



 
 

Voleibol - Cursos: De 3r a 6è. Dimarts i dijous 

Descripció: 

Activitat dirigida de dues sessions setmanals per a nens/es on podran aprendre i practicar un esport de competició 
amb un objectiu principalment formatiu. Les edats s’estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles 
educa- tius. La inscripció inclou la participació en la competició escolar dels dissabtes entre els centres escolars del 
municipi. 

Objectius: 

• Aprendre les tècniques i tàctiques bàsiques d’aquest esport. 

• Conèixer les normes bàsiques de l’esport del voleibol. 

• Aprendre a competir i a gestionar les emocions. 

• Fomentar la pràctica d’aquest esport. 

Preu mensual: 

• 39,21 € 

 

Bàsquet - Cursos: De 3r a 6è. Dilluns i dimecres 
 
Descripció: 

Activitat dirigida de dues sessions setmanals per a nens/es on podran aprendre i practicar un esport de competició 
amb un objectiu principalment formatiu. Les edats s’estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles 
educa- tius. La inscripció inclou la participació en la competició escolars dels dissabtes entre els centres escolars 
del municipi. 

Objectius: 

• Aprendre les tècniques i tàctiques bàsiques d’aquest esport. 

• Conèixer les normes bàsiques del bàsquet. 

• Aprendre a competir i gestionar les emocions. 

• Fomentar la pràctica d’aquest esport. 

Preu mensual: 

• 39,21 € 

 

Multiesport - Cursos: P5 - 1r i 2n. Dimecres 
 
Descripció: 

Els objectius d’aquesta activitat és donar a conèixer i aprendre la tècnica i les normes bàsiques dels esports que 
s’ofe- reixen a la mateixa escola per poder donar una visió i una continuïtat posterior. Hi haurà esports individuals i 
esports col·lectius (bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala). 

Objectius: 

• Aprendre les tècniques i tàctiques bàsiques de diferents esports. 

• Conèixer les normes bàsiques i els reglaments. 

• Obtenir per part de l’alumnat una noció general del que pot oferir cada esport. 

• Descobrir les peculiaritats de cada esport. 

Preu mensual: 

• 24,26 € 

 

Gimnàstica rítmica - Cursos: De 1r a 3r. Dimarts 
 
Descripció: 

Activitat dirigida/pensada per a nens/es amb ganes de descobrir noves coreografies que ajudin a desenvolupar les 
habilitats corporals i de coordinació al ritme de la música. A més, també té un efecte emocional positiu que millorar 
l’autoestima, seguretat en si mateix, alliberació d’estrés, energia vital, etc. 

Objectius: 

• Estimular les capacitats coordinatives. 

• Potenciar l’expressió corporal i el sentit del ritme. 

• Conèixer els passos i moviments bàsics. 

• Iniciar l’alumnat en el muntatge de coreografies. 

Preu mensual: 

• 26,52 € 



 
 
 

Escacs - Cursos: De 1r a 6è. Dilluns. Dijous (migdia) 

Descripció: 

El joc dels escacs desenvolupa molts aprenentages: respectar unes normes, reflexionar, analitzar, preveure, decidir, 
estimular la memòria, aprendre una nova codificació, etc. 

Objectius: 

• Gaudir dels escacs. 

• Conèixer el reglament bàsic del joc. 

• Conèixer les estratègies i tàctiques del joc per poder jugar una partida ben raonada. 

• Assolir un comportament esportiu i de respecte envers els companys i el professor/a. 

Preu mensual: 

• 24,26 € 

 

Motrijoc - Cursos: P3 i P4. Dimecres 

Descripció: 

Amb aquesta activitat volem oferir als infants la possibilitat d’experimentar amb el propi cos mitjançant activitats 
físiques dirigides a millorar el desenvolupament motriu cognitiu, el coneixement del propi cos i l’entorn. 

Objectius: 

• Aprofundir en el desenvolupament motriu. 

• Comunicar-se amb els companys/es. 

• Interactuar amb l’entorn. 

• Expressar a través de la creació de moviments corporals. 

Preu mensual: 

• 24,26 € 

 

 


