
                                                     

  

ANGELETA FERRER 

ESCACS 
   PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana 
 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

Els escacs són un esport on es potencia el raonament, la pressa de decisions, l’autoconfiança i 
el pensament estratègic. Més enllà d’un esport tranquil, a mesura que es practica, es torna en 
una pràctica apassionant i en una eina per potenciar valors com el respecte, l’empatia, la 
confiança i, també, per treballar la tolerància a la frustració. 

Proposem, doncs, una extraescolar on els i les participants aprendran i perfeccionaran l’ús i 
comprensió de cadascuna de les peces que entren en joc, coneixeran les estratègies i apertures 
bàsiques i aprendran tenint espais per a practicar en partides entre ells i elles i espais per a la 
realització de jocs, exercicis i reflexions grupals. 

Com a conclusió, busquem un espai per a la pràctica dels escacs de manera divertida i oberta a 
la participació. Per nosaltres, els escacs, tot i ser un esport de pràctica, principalment, individual, 
ofereixen un espai per a compartir el coneixement i intercanviar punts de vista sobre les 
situacions i problemàtiques que sorgeixen damunt del taulell i que ajuden a què els i les 
participants reforcin i estimulin nous aprenentatges entre ells. 

 

objectius:                                       COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Aprendre i conèixer els fonaments 
dels escacs i poder desenvolupar una 
partida de joc amb agilitat 

• Estimular el raonament i el 
pensament estratègic i potenciar la 
pressa de dedicions 

• CONFIANÇA 
• PRESSA DE DECISIONS 
• PENSAMENT ESTRATÈGIC 
• GESTIÓ EMOCIONAL

• Reconèixer i gestionar la frustració tot  
Potenciant actituds constructives 



                                                   ANGELETA FERRER 

  

MULTIESPORTS I            
   P3, P4 i P5 / 1h i 30min / 2 Sessions a la setmana 
 
             
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

A través del recorregut lúdic i dinàmic que planteja l’activitat de Multiesports I (Iniciació 
Esportiva), els i les participants descobriran, una per una, noves destreses psicomotrius 
tot realitzant un procés  evolutiu on, a més de posar-les a prova, aprendran valors 
humans, tant interpersonals com intrapersonals, que els seran molt útils per encara els 
primers cicles a l’escola.  
L’actitud pro-activa, el respecte, el silenci, la paciència, la cooperació i d’altres valors 
comparteixen espai amb la lateralitat, els ritmes, el domini del bot, el domini de la pilota 
i fan d’aquesta activitat un complement ideal en el creixement dels nens i nenes que hi 
participen. A més fomenta una actitud positiva cap a la pràctica de l’esport d’una 
manera respectuosa amb el ritme de cada infant. 
 

objectius:                                       COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Incrementar el coneixement del cos i les 
seves potencialitats motrius 

• Fomentar una actitud activa, vital i 
cooperativa 

• Descobrir i viure diferents esports  a 
través del joc i la participació 

• iniciativa 
• Visió d’equip 
• Habilitats comunicatives 
• autosuperació 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda i calçat esportiu. 



 
                                                       

  

ANGELETA FERRER 

Iniciació balls 
   P3,P4 i P5 / 1h i 30 min / 2 Sessió a la  setmana 
 

 
 
 

EN QUÈ CONSISTEIX? 

A l’extraescolar d’Iniciació als balls volem posar el focus d’atenció a l’expressió corporal i 
emocional, a la creativitat i la individualitat de cada infant, tot jugant un paper protagonista i 
participatiu en aquesta activitat. Ens centrarem en el plantejament de jocs i dinàmiques que 
ajudin als i les participants a desenvolupar la seva destresa corporal i a aprendre a transmetre 
les emocions per mitjà del cos.  

Les activitats estaran acompanyades per músiques modernes, divertides i de diferents estils i, a 
mesura que avanci el temps, s’aniran introduint coreografies adaptades al nivell dels i les 
participants. 

objectius:                                      COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Iniciar les destreses implicades en la 
dansa. 

• Desenvolupar l’expressió corporal 
com a eina per canalitzar emocions 

• Desenvolupar la  confiança i 
seguretat en una mateixa 

• Habilitats en les relacions 
interpersonals 

• Gestió emocional 
• Treball en equip 
• Autosuperació 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda . 
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Món mÀgic 
   P3,P4 i P5 / 1h I 30 min / 2 Sessions a la setmana 
 

           
EN QUÈ CONSISTEIX? 

El teatre esdevé un espai facilitador per al desenvolupament de competències personals i 
interrelacionals com l’autoestima, el respecte, la confiança i la creativitat. En aquesta 
extraescolars ens endinsarem, doncs, en el món de les arts escèniques per mitjà de contes i jocs 
que ajudaran als i les participants a descobrir les seves habilitats expressives i interpretatives.  

Serà una activitat divertida amb un clima agradable a fi de què tinguin el millor aprenentatge 
vers els objectius que ens proposem. 

objectius:                                       Competències transversals: 

• Jugar amb el teatre, fent-lo servir 
com a vincle d’expressió corporal i 
emocional 

• Estimular la imaginació i la 
creativitat 

• Practicar tècniques de relaxació i 
concentració  com a eina de gestió de 
les emocions 

• Habilitats en les relacions 
interpersonals 

• Gestió de les emocions 
• Habilitats comunicatives 
• Autoestima i apoderament personal

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda . 
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discovering 
   P3,P4 i P5 / 1h i 30 min / 2  Sessions  a la setmana 
 

 
 

EN QUÈ CONSISTEIX? 

 Discovering English es un projecte d’activitats organitzades pretenem centrar-nos no només en 
l’aprenentatge de nous conceptes i estructures en anglès, sinó també en incrementar l’interès 
dels i les participants vers aquesta llengua a través d’un enfoc lúdic, recreatiu i que fomenti el 
joc com a eina de treball principal.  
La formació en llengua anglesa dels i les educadores serà l’adequada per l’activitat, trobant, amb 
això, un nivell de fluïdesa òptim per expressar-se en anglès i acompanyar correctament als i les 
participants en el seu aprenentatge. 

 

objectius:                                        COMPEtències transversals: 

• Iniciar la producció i expressió de 
paraules i frases senzilles en la 
llengua anglesa. 

• Familiaritzar-se amb la llengua 
anglesa fomentant el seu ús 

•  Aprofundir en els conceptes 
treballats a l’escola de manera 
lúdica i aplicada 

• Habilitats comunicatives 
• Iniciativa 
• autosuperació 
• gestió emocional 

A

 



                                                    ANGELETA FERRER 

  

INICIACIÓ PATINATGE 
   P4 i P5/ 1h I 30 min / 1 Sessió a la setmana 
 
 

 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

Al vostre fill o filla li agrada lliscar pel terra? Us proposem que s’iniciï en el patinatge!  

A més, l’activitat d’iniciació al patinatge resultarà un aliat perfecte per què l’infant millori en la 
gestió de les seves sensacions i emocions, estimulant-li una actitud més pro-activa i resilient 
davant les dificultats i rebent l’acompanyament emocional del monitor/a davant dels reptes que 
li suposi l’activitat. 

Sempre, això sí, respectant el ritme d’adquisició dels diversos moviments i accions d’acord amb 
la seva edat. Una proposta saludable, divertida i que pot enriquir les habilitats motrius, 
transversals i emocionals del vostre fill o filla. 

objectius:                                               habilitats: 

• Desenvolupar les habilitats motrius 
implicades en l’activitat 

• Aprendre la tècnica de frenada i les 
primeres figures artístiques 

• Coordinar el ritme i els moviments 
amb música. 

• Treball en equip 
• Autosuperació i autoestima 
• Pro-activitat i concentració 
• Habilitats comunicatives 

 
 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat es recomanable portar patins de 4 rodes. 
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PATINATGE 
   Infantil i Primària / 1h 30min  / 2 Sessions a la setmana 
 
 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

A través de l’activitat de patinatge, els i les participants potenciaran l’autonomia amb els patins 
i adquiriran la seguretat i destresa tècnica que els permeti assolir nous reptes propis d’aquest 
esport i, alhora, desenvolupar les capacitats físiques bàsiques de la seva edat. Així, el que 
aconseguiran serà trobar l’equilibri, poder desplaçar-se, córrer endavant i enrere i, mica en mica, 
incrementar el nivell de dificultat amb nous elements artístics propis del patinatge, arribant a 
un patinatge més tècnic, més segur i ajustat a les necessitats, coneixements i destreses 
específiques del nivell de cada participant. 

Un cop iniciada l’activitat, formarem diferents nivells per fer més fàcil i ajustat l’aprenentatge, 
per la qual cosa es basarem en els jocs, la música i la participació individual i col·lectiva. Aquest 
seran, sempre, el fil conductor per a estimular l’esperit de superació i el creixement dels i les 
participant mentre es diverteixen. 

objectius:                                        COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• DESENVOLPAR LES HABILITATS MOTRIUS I 
L’EXPRESSIÓ CORPORAL I EMOCIONAL. 

• POTENCIAR L’ACTITUD PRO-ACTIVA, LA 
CONFIANÇA EN UNA MATEIXA. 

• PERFECCIONAR LA TÈCNICA I ADQUIRIR UN 
BON DOMINI. 

• TREBALL EN EQUIP 
• CONCENTRACIÓ I PRESSA DE DECISIONS. 
• AUTOSUPERACIÓ I AUTOESTIMA. 
• TREBALL EN EQUIP. 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar patins de 4 rodes. 
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BALLS MODERNS 
   Infantil i Primària / 1h i 30 min / 2 Sessions a la  setmana 
 

 
 

EN QUÈ CONSISTEIX? 

A l’extraescolar d’Iniciació als balls volem posar el focus d’atenció a l’expressió corporal i 
emocional, a la creativitat i la individualitat de cada infant, tot jugant un paper protagonista i 
participatiu en aquesta activitat. Ens centrarem en el plantejament de jocs i dinàmiques que 
ajudin als i les participants a desenvolupar la seva destresa corporal i a aprendre a transmetre 
les emocions per mitjà del cos.  

Les activitats estaran acompanyades per músiques modernes, divertides i de diferents estils i, 
a mesura que avanci el temps, s’aniran introduint coreografies adaptades al nivell dels i les 
participants. 

objectius:                                        COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Iniciar les destreses implicades en la 
dansa. 

• Desenvolupar l’expressió corporal 
com a eina per canalitzar emocions 

• Desenvolupar la  confiança i 
seguretat en una mateixa 

• Habilitats en les relacions 
interpersonals 

• Gestió emocional 
• Treball en equip 
• Autosuperació 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda . 



 
                                                       

  

ANGELETA FERRER 

PRIMÀRIA/ 1h i 30 min / 2 Sessions  a la setmana 

Adventures English 
 
 
 
 

EN QUÈ CONSISTEIX? 

Amb l’extraescolar d’Adventures in English (Anglès Recreatiu) pretenem centrar-nos no només 
en l’aprenentatge de conceptes i estructures en anglès, sinó també incrementar l’interès dels i 
les participants vers aquesta llengua a través de la pràctica mitjançant el joc i la pràctica 
recreativa de l’idioma de manera oral. 

La formació dels i les educadores serà adequada per l’activitat, trobant, amb això, un nivell de 
fluïdesa òptim per expressar-se en anglès i acompanyar correctament als i les participants 

 

objectius:                                        COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Aprofundir i potenciar en la pràctica 
de l´ús de la llengua anglesa 

• Potenciar l’aprenentatge d’una 
manera lúdica 

• Proporcionar estratègies per a una 
bona comunicació de la llengua 

• Habilitats comunicatives 
• iniciativa 
• Autosuperació 
• confiançA 

 



                                                   ANGELETA FERRER 

  

MULTIESPORTS II            
   P3, P4 i P5 / 1h i 30min / 2 Sessions a la setmana 
 
             
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

A través del recorregut lúdic i dinàmic que planteja l’activitat de Multiesports II (Iniciació 
Esportiva), els i les participants aprofundiran, una per una, les seves destreses 
psicomotrius tot realitzant un procés  evolutiu on, a més de posar-les a prova, aprendran 
valors humans, tant interpersonals com intrapersonals, que els seran molt útils per 
encara els primers cicles a l’escola.  
L’actitud pro-activa, el respecte, el silenci, la paciència, la cooperació i d’altres valors 
comparteixen espai amb la lateralitat, els ritmes, el domini del bot, el domini de la pilota 
i fan d’aquesta activitat un complement ideal en el creixement dels nens i nenes que hi 
participen. A més fomenta una actitud positiva cap a la pràctica de l’esport d’una 
manera respectuosa amb el ritme de cada infant. 
 

objectius:                                       COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Incrementar el coneixement del cos i les 
seves potencialitats motrius 

• Fomentar una actitud activa, vital i 
cooperativa 

• Descobrir i viure diferents esports  a 
través del joc i la participació 

• iniciativa 
• Visió d’equip 
• Habilitats comunicatives 
• autosuperació 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda i calçat esportiu. 
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TEATRE 
 PRIMÀRIA / 1h i 15 min / 2 Sessions a la  setmana 
 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

El teatre resulta una poderosa eina participativa a fi de treballar les capacitats expressives dels 
infants que hi participen i, per tant, és una activitat ideal per aprendre a gestionar la vergonya, 
l’angoixa i la incertesa, alhora, que facilita que l’infant sigui capaç d’expressar allò que li passa o 
necessita de manera clara, concreta i respectuosa.  

Mitjançant aquesta activitat convidem, a qui hi participi, a endinsar-se dins el món de la 
imaginació, les emocions, les sensacions internes i, alhora, el contacte amb l’exterior. Tot amb 
una programació de continguts estructurada i pensada per explotar el potencial artístic, 
interpretatiu i emocional dels nens i les nenes que hi participin.  

Depenent l’edat del grup de participants, inclourem la vessant social i crítica on despertarem 
l’opinió dels participants sobre allò que veuen del seu entorn i realitat i com, a través del  teatre, 
ho poden representar i ho podrien transformar.  

 

objectius:                                       COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Fomentar l’expressió i potenciar la 
maduresa personal 

• Estimular la imaginació i la 
creativitat 

• Aprofundir en les tècniques de 
preparació, representació i 
improvisació 

• Habilitats comunicatives 
• Iniciativa i pro-activitat 
• Autosuperació i confiança 
• intel·ligència emocional i creativitat

 



                                                    Angeleta ferrer 

  

piscina 
   P3,P4 i P5 / 1h / 1 Sessió a la setmana 
 
 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

L’activitat de piscina és un espai refrescant on els i les participants podran gaudir de l’aigua i 
d’un munt d’activitats dirigides que els permetin millorar les seves habilitats dins el medi aquàtic 
i, alhora, aprendre a gestionar les pors i inquietuds vers l’aigua que se’ls despertin durant el 
transcurs de les activitats. Per tant, l’activitat tindrà en compte el procés individual de cadascun 
dels i les participants a fi d’oferir un acompanyament el més personal possible a cada infants 
que hi participi.  

Així, considerem que l’activitat de Piscina no només és útil per aprendre nous moviments i 
habilitats relacionades amb la natació si no que també és una activitat que afavoreix la confiança 
en un/a mateix/a, la pressa de decisions i l’avaluació de les situacions. 

L’activitat serà dirigida i dinamitzada per l’equip de monitors i monitores del Club de Natació 
Mataró amb l’acompanyament dels nostres monitors/es de Dinàmic. 

objectius:                                       COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• Desenvolupar les habilitats 
psicomotrius 

• Treballar l’esquema corporal i el to 
muscular 

• Fomentar els hàbits d’higiene 
personal 

• Relacions interpersonals 
• Gestió emocional 
• Autosuperació i confiança 
• Pressa de decisions

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

Per realitzar l’activitat caldrà portar banyador, tovallola, xancletes i una muda de roba. 
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CÓMIC I MANGA 
   PRIMÀRIA / 1’5h / 1 sessió a la Setmana  
 
 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

L’extraescolar de còmic i manga és una oportunitat per endinsar-se i aprofundir en el món del 
dibuix i, alhora, conèixer tota la història i orígens i, també, els principals estils que engloba el 
còmic, entre d’ells, el manga.  

D’aquesta manera, els i les participants treballaran de manera pràctica i aplicada el vocabulari, 
les tècniques i les diferents modalitats. Aprendran a construir històries i fils argumentals tot 
donant vida als propis personatges que ells i elles mateixos imaginaran i crearan fent-los viure 
les aventures que, de manera estructurada, aniran construint amb el pas de les sessions.  

Així, es tracta d’una activitat que combina la destresa manual, el pensament espacial, el 
pensament lineal i l’adquisició de vocabulari divers i ric. 

objectius:                                        COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 

• PRACTICAR I MILLORAR EN L’ART DEL 
DIBUIX I EL CÒMIC 

• APRENDRE A CONSTRUIR HISTÒRIES FILS 
ARGUMENTALS DE MANERA 
ESTRUCTURADA I COHERENT 

• POTENCIAR LA PRÀCTICA DE LA 
COMUNICACIÓ VISUAL   PER EXPRESSAR 
EMOCIONS 

 

• CREATIVITAT 
• PENSAMENT CRÍTIC 
• PENSAMENT ESPACIAL 
• COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA 
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GUITARRA 
   PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana  
 

 
EN QUÈ CONSISTEIX? 

La guitarra és un instrument ideal per a fomentar i potenciar l’interès per la musica en els nens i 
nenes. A més, l’aprenentatge d’aquest instrument musical dóna peu a un camí d’experiències 
enriquidores i estimulants. Amb l’activitat de guitarra busquem, doncs, convidar als nois i noies 
interessats en l’aprenentatge d’aquest alegre instrument com a medi per a adquirir i millorar les 
seves destres i habilitat musicals tant generals com especifiques d’aquest instrument.  

D’aquesta manera aprendrem el diversos acords, les notes i escales i ens iniciarem i perfeccionarem 
en l’execució de diverses cançons que podran escollir els mateixos participants. Alhora, també 
potenciaran el sentit del ritme, l’harmonia i d’altres aspectes fonamentals per la comprensió 
musical.. 

objectius:                                        COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

● Conèixer, aprendre o aprofundir en 
els principals acords i tècniques. 

● Assolir coneixements bàsics del 
llenguatge musical per interpretar 
partitures. 

● Estimular i augmentar la 
intel·ligència musical. 

● CREATIVITAT 
● APRENENTATGE CONTINU. 
● AUTOSUPERACIÓ  
● INICIATIVA. 

 

Altres informacions d’interès de l’activitat 

En aquesta activitat cada participant haurà de portar la seva guitarra, preferiblement  del tipus 
espanyola 

 


