CATÀLEG
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2020/2021
Inscripcions:
Secció “INSCRIPCIONS ON-LINE”
del nostre web
www.viudinamic.org.
Preu: 26€/mes
(Robòtica: 38€/mes)

Associació Dinàmic

ANGLÈS RECREATIU
PRIMÀRIA/ 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
Amb l’extraescolar d’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:

Habilitats:

• 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

Associació Dinàmic

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

EN QUÈ CONSISTEIX?
A l’extraescolar d’iniciació al circ volem despertar la curiositat per un entreteniment nou, lúdic i
experimental. Els seus continguts (adaptats a cada franja d’edat) ajudaran als i les participants a
potenciar la seva creativitat individual i col·lectiva reforçant l’autoestima i la relació social.
Proposem als vostres fills i filles que s’iniciïn en el món del circ per mitjà de la pràctica de les
malabars, l’equilibri i l’expressió corporal tot experimentant amb diversos materials com pilotes,
plats xinesos, anelles, mocadors i xanques i realitzant diferents tipus de formes, velocitats i
trajectòries.
Amb aquesta activitat, per tant, els nens i nenes potenciaran dues grans vessants humanes: la
creativitat i les aptituds socials.

Objectius:

Habilitats:

• Treballar la sensibilitat i gaudir de
l’oci de manera creativa
• Promoure l’actitud cooperativa amb
el grup.
• Descobrir les pròpies habilitats
psicomotrius tot avançant amb el
propi ritme

•
•
•
•

HABILITATS COMUNICATIVES
INICIATIVA
AUTOSUPERACIÓ
RESILÈNCIA

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda.

Associació Dinàmic

FUTBOL
PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
A l’extraescolar de futbol aprendrem i perfeccionarem la vessant física, emocional, tècnica i
tàctica d’aquest esport. Per mitjà d’exercicis, amb diferents graus d’intensitat, jocs cooperatius
i situacions de joc real, els i les participants milloraran les habilitats psicomotrius i els
coneixements d’aquest esport.
Durant el curs anirem introduint conceptes, de manera lúdica, pràctica i progressiva, seguint
l’ordre de complexitat de les habilitat necessàries per a la pràctica del futbol i sempre centrades
en treballar a partir de valors com el respecte, la cooperació i fomentarem el gaudi per l’activitat
esportiva.

objectius:
•
•
•

APRENDRE I PERFECCIONAR ELS
FONAMENTS TÈCNICS DEL FUTBOL
FOMENTAR LA PRÀCTICA I GAUDI PER
L’ESPORT EN EQUIP RESPECTUOSAMENT
MILLORAR LES HABILITATS FÍSIQUES
IMPLICADES

habilitats:
•
•
•
•

VISIÓ D’EQUIP
AUTODISCIPLINA
HABILITATS COMUNICATIVES
EMPATIA, RESPECTE I TOLERÀNCIA

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda .

Associació Dinàmic

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

EN QUÈ CONSISTEIX?
A través del recorregut lúdic i dinàmic que planteja l’activitat d’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:
•
•
•

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

Competències transversals:
•
•
•
•

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.

Associació Dinàmic

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:

Habilitats:

• 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
• Reconèixer i gestionar la frustració tot
Potenciant actituds constructives

•
•
•
•

CONFIANÇA
PRESSA DE DECISIONS
PENSAMENT ESTRATÈGIC
GESTIÓ EMOCIONAL

Associació Dinàmic

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:
• 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.

habilitats:
•
•
•
•

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.

Associació Dinàmic

INICIACIÓ TEATRE
P3,P4 i P5 / 1h I 30 min / 1 Sessió 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:

Habilitats:

• 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 .

Associació Dinàmic

IOGA
PRIMÀRIA / 1h i 30 min/ 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
A través de sessions adaptades al caràcter, paciència i nivell de concentració del grup d’infants
ens endinsarem dins el món del Ioga per no només treballar la vessant més corporal d’aquesta
disciplina si no també les relacionades amb la ment i les emocions. Per tant, es tracta d’una
activitat amb una clara visió integral on no descuidem cap dels tres aspectes fonamentals de la
persona: Cos, ment i emocions i, això, proporciona un espai de benestar i creixement per als i
les infants que hi participen. Sota aquest enfoc, al treball corporal que practicarem a través de
jocs i dinàmiques que afavoreixin l’aprenentatge de les principals “asanes” i posicions hi afegim
la pràctica, a partir d’uns valors i actituds respectuosos amb un mateix/a i amb els que l’envolten,
d’una manera oberta i respectuosa d’entendre el que vivim i com ho gestionem.
Mica en mica, els i les participants aniran augmentant, doncs, la seva consciència corporal i
emocional potenciant el seu criteri i reafirmació pròpies i sentint un major benestar amb un/a
mateix/a i amb tot el que els envolta.

Objectius:
• Afavorir l’autogestió i l’expressió
emocional i mental
• Desenvolupar una actitud oberta i
tolerant amb un mateix/a i amb tot
el que l’envolta
• Aprendre tècniques del ioga com a
eina de gestió emocional, corporal i
mental

Habilitats:
•
•
•
•

Intel·ligència emocional
Apoderament i confiança
Autosuperació i resiliència
Flexibilitat

Altres informacions d’interès de l’activitat
Els i les infants que participin a l’activitat hauran de portar roba còmoda, una màrfega
antilliscant i mitjons antilliscants.

Associació Dinàmic

JUDO
PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
El judo és un dels pocs esports que conté tots els elements necessaris per a una bona formació
física i, alhora, per a un correcte desenvolupament intel·lectual, psicològic i emocional. Alhora,
considerem que la seva pràctica potencia la sociabilitat i la gestió de la hiperactivitat, doncs
fomenta l’autoestima, l’autocontrol i, alhora, ajuda als i les participants a canalitzar l’excés
d’energia que molts nens i nenes tenen. Al tractar-se d’una activitat física de contacte i realitzada
en grup, el Judo també permet treballar i transmetre valors fonamentals per a la vida com el
respecte, la disciplina, l’amistat, la cortesia i l’esperit de sacrifici, d’entre molts altres.
En edats més avançades (4rt, 5è i 6è) també insistim en altres aspectes físics com la força, la
resistència, la velocitat i la flexibilitat, facilitant un desenvolupament harmoniós de tots els grups
musculars del cos. En cap dels casos l’activitat busca fomentar la violència, l’agressivitat o la
individualitat.

Objectius:

Habilitats:

• FOMENTAR I AMPLIAR LA COMPRENSIÓ
DELS CONEICEMENTS DELS CONCEPTES
BÁSICS.
• TREBALLAR LA INTEGRACIÓ DELS VALORS
• ENSENYAR LES PRINCIPALS CLAUS I
IMMBOBILITZACIONS

•
•
•
•

AUTOSUPERACIÓ I AUTOESTIMA
INICIATIVA I PRO-ACTIVITAT
CREATIVITAT
APRENENTATGE CONTINU

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar un judogui, podreu consultar amb el monitor de l’activitat
quin és el més adequat pel vostre fill/a.

Associació Dinàmic

PATINATGE
PRIMÀRIA / 1h 30min / 1 Sessió 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:

Habilitats:

• 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.
HABILITATS COMUNICATIVES I CORPORALS

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar patins de 4 rodes.

Associació Dinàmic

RAP
PRIMÀRIA / 1h i 30 min/ 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
L’extraescolar de “Rap: El Poder de la Paraula” proposa als nois i noies un recorregut profund,
extens i complet de creació musical a partir del propi estil de rap de cada participant i de les
inquietuds que vulguin expressar amb les seves paraules. A través de les diferents sessions
coneixeran la història i cultura musical i els diferents estils d’ús vocal, també aprendran a fer ús
del llenguatge per a construir idees i expressar el que senten i pensen amb respecte i, alhora, de
manera impactant i creativa.
A mesura que avanci el curs, ens endinsarem en els programes de masterització i de composició
musical a l’hora que ens aproximarem al món de les taules de DJ i de la creació de lletres potents.
A mesura que anem avançant el curs, acabarem creant les nostres pròpies cançons.

Objectius:
• Aprendre a canalitzar inquietuds i
vivències per mitjà del rap i les
construccions musicals
• Afavorir el coneixement sobre els
orígens cultura i historia del rap.
• Desenvolupar el pensament crític i
augmentar la consciència sobre la
pròpia vida i el món

Habilitats:
• Habilitats socials i esperit crític
constructiu
• Expressió i comunicació verbal i no
verbal
• Apoderament i lideratge
• Auto-motivació i pro-activitat

Associació Dinàmic

PSICO I IOGA
P3,P4 i P5 / 1h i 30 min / 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
A l’extraescolar de Psicomotricitat i Ioga treballarem les habilitats psicomotrius bàsiques dels i
les infants a través de jocs de moviment i, també, relacionats amb la pràctica del Ioga. S’usaran
diferents jocs i dinàmiques amb material divers per fomentar l’esport, el moviment i la
consciència entre els i les més petites i, així, anar afinant les habilitats motrius.
Mica en mica, a mesura que avanci el curs, anirem introduint petites pautes que ens permetin
afavorir el creixement de valors com el respecte, la cooperació i el treball en equip.
Tot aquest enfoc psicomotriu, com hem dit, es compaginarà amb la iniciació a la practica del
ioga, adaptant-lo a les edats a qui es dirigeix, per tal d’acostumar els i les nenes des de petites a
prendre consciència del propi cos, desenvolupar la capacitat d’atenció i concentració, així com
aspectes tan importants com la relaxació, la respiració i la concentració.

Objectius:

Habilitats:

• Afavorir el reconeixement i
l’expressió de les emocions
• Treballar la psicomotricitat i
coordinació, força, velocitat i
flexibilitat a través de jocs
• Aprendre tècniques del ioga com a
eina de gestió emocional, corporal i
mental

•
•
•
•

Habilitats comunicatives
creativitat
consciència i concentració
autoestima

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per fer aquesta activitat caldrà portar roba còmode i sabates esportives.

Associació Dinàmic

Iniciació balls
P3,P4 i P5 / 1h i 30 min / 1 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:

Habilitats:

• 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 .

Associació Dinàmic

ROBÒTICA
PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 sessió a la setmana
Preu especial: 38€/mes

EN QUÈ CONSISTEIX?
Activitat d’aprenentatge pràctic, sense teoria, a partir de la creació i la posada en marxa de
robots. L’assaig-error és el mètode de la ciència i és la font d’aprenentatge. Combina la mecànica
amb la programació. El treball amb les mans estimula la creativitat i programa fa desenvolupar
la capacitat d’anàlisi i de pensament lògic-matemàtic.
Es treballa a partir del model pedagògic consolidat i contrastat de “LEGO Education”, treballant
en grups de 2 o 3 dissenyant, programant i superant reptes amb els robots que se’ls proposen.
Tot de manera lúdica i interdisciplinària.

Objectius:

Habilitats:

• Treballar les intel·ligències
múltiples
• Potenciar la iniciativa i la presa de
decisions
• Desenvolupar les habilitats
informàtiques i el pensament
computacional

•
•
•
•

Capacitat d’anàlisi
Creativitat i innovació
Treball en equip i lideratge
comunicació

Altres informacions d’interès de l’activitat
Es proporcionarà el material necessari per a fer l’activitat.

Associació Dinàmic

TEATRE
PRIMÀRIA / 1h i 30 min / 1 Sessió 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:
• Fomentar l’expressió i potenciar la
maduresa personal
• Estimular la imaginació i la
creativitat
• Aprofundir en les tècniques de
preparació, representació i
improvisació

Habilitats:
•
•
•
•

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

Associació Dinàmic

Discovering ENGLISH
P3,P4 i P5 / 1h i 30 min / 1 Sessió 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:
• 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:
•
•
•
•

Habilitats comunicatives
Iniciativa
autosuperació
gestió emocional

Associació Dinàmic

CANT I MÚSICA
PRIMÀRIA / 1h i 30 min/ 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
Una activitat divertida i que pot enriquir les habilitats expressives del vostre fill/a. A través de
diferents cançons i estils musicals practicarem exercicis i dinàmiques per tenir una major
consciència i control de la veu i poder cantar a través de la tècnica vocal.
Si el teu fill/a li agrada cantar o vol treballar i gestionar la vergonya i guanyar més confiança
davant les persones aquesta activitat conté diversió, coordinació, ritme i molt bona escolta.
També és la continuació de l’activitat dirigida a petits/es “Iniciació Musical” i, per tant,
aprofundeix en els coneixements musicals a partir de primer de primària, quan també es fa una
introducció a la lectoescriptura musical al mateix temps que segueixen el treball dels continguts
adequant-se a la maduresa de cada participant.

Objectius:
• INICIAR LES DESTRESES IMPLICADES EN EL
CANT: PROJECCIÓ DE LA VEU,
EXPRESSIVITAT, AFINACIÓ...
• DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT I
ESPONANEÏTAT
• POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ORAL I LES
HABILITATS SOCIALS

Habilitats:
•
•
•
•

AUTOESTIMA
CREATIVITAT
INICIATIVA
FLUIDESA

Associació Dinàmic

Circ
PRIMÀRIA / 1h i 30 min/ 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
A l’extraescolar de Circ despertarem un entreteniment diferent, lúdic i experimental.
Els continguts (adaptats a cada franja d’edat) potenciaran la creativitat individual i col·lectiva
dels i les participants reforçant-ne l’autoestima i les capacitats per la relació social.
La intenció educativa serà iniciar-se i aprofundir en el món de les malabars, l’equilibri, el clown
i l’expressió corporal a través d’experimentar amb diversos materials com pilotes, plats xinesos,
anelles, mocadors i xanques i realitzant diferents tipus de formes, velocitats i trajectòries.
Millorarem la coordinació òcul – manual i serà una activitat idònia per treballar l’atenció i la
concentració.

Objectius:

Habilitats:

• Treballar i potenciar dues vessants
humanes: la creativitat i la
improvisació
• Afavorir la capacitat d’esforç, la
pro-activitat i la responsabilitat
Potenciar les pròpies capacitats i
destreses físiques

•
•
•
•

Concentració i atenció
Iniciativa
Creativitat
Auto-superació

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda.

Associació Dinàmic

CÒMIC 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:
• 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

Habilitats:
•
•
•
•

CREATIVITAT
PENSAMENT CRÍTIC
PENSAMENT ESPACIAL
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA

Associació Dinàmic

CREATIVITAT I EXPRESSIÓ MANUAL
P3,P4 i P5/ 1h i 30 min/ 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
L’extraescolar de Creativitat i Expressió manual és una proposta que pretén despertar la
intel·ligència plàstica i artística des d’una vessant lúdica, experimental i vivencial. Els seus
continguts i metodologia ajudaran als i les participants a potenciar la seva creativitat individual
i col·lectiva reforçant l’autoestima i la relació social.

D’aquesta manera ens iniciarem dins del món de l’art a través d’experimentar amb diversos
materials com la pintura, el material natural, material reciclat... a fi de treballar amb diferents
textures, dureses i flexibilitats per estimular la psicomotricitat fina tot realitzant diferents tipus
d’activitats, tallers individuals i grupals o circuits sensorials..

Objectius:
• Treballar la creativitat, l’atenció i
la psicomotricitat fina
• Potenciar el gust i el plaer per l’art
plàstic i artístic
• Afavorir l’expressió d’emocions
mitjançant la creativitat

Habilitats:
•
•
•
•

Autosuperació
creativitat
iniciativa
Atenció i presència

Associació Dinàmic

GUITARRA
PRIMÀRIA / 1h i 15 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:
• Conèixer, aprendre o aprofundir en
les principals acords i tècniques
• Assolir coneixements bàsics del
llenguatge musical
• Estimular i augmentar la
intel·ligència musical

Habilitats:
•
•
•
•

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

Associació Dinàmic

INICIACIÓ FUTBOL
P3,P4 i P5/ 1h i 15 min / 1 Sessió a la setmana

EN QUÈ CONSISTEIX?
A l’activitat de iniciació al futbol ens endinsarem en l’aprenentatge de la tècnica, les normes i
la tàctica d’aquest esport. Per mitjà d’exercicis intensos, jocs cooperatius i situacions de joc
real els i les participants assoliran els fonaments del futbol i milloraran la tècnica implícita en
aquest aprenent a: conduir la pilota, fer passades, rebre i controlar i xutar.
Per altra banda, l’activitat posa èmfasi en incrementar la maduresa corporal dels i les
participants, tot potencial la pràctica per a una millora en la velocitat, en la capacitat de
reacció i resposta (reflexos) i en la precisió, entre d’altres habilitats físiques.
Treballarem els objectius de l’activitat de manera divertida i dinàmica, respectant els ritmes de
cada nen/a i centrant-nos en proporcionar un espai actiu, respectuós i cooperatiu on els
participants es sentin còmodes per desenvolupar les seves destreses esportives lliurement i,
alhora, potenciïn la seva capacitat pel treball en equip.

Objectius:
• Iniciar-se en els fonaments tècnics i
posicionals del futbol
• Fomentar el plaer per l’esport i la
pràctica esportiva
• Potenciar una vivència tolerant i
respectuosa de la competició i la
cooperació

Habilitats:
•
•
•
•

Comunicació i gestió de conflictes
Gestió emocional
Treball en equip
Autosuperació i confiança

Altres informacions d’interès de l’activitat
Per realitzar l’activitat caldrà portar roba còmoda i sabates esportives

