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Presentació del
projecte d'activitats
extraescolars al migdia
Pel curs 2019-2020 hem organitzat un nou projecte d’activitats

extraescolars per la franja del migdia. Per a tots els nens i nenes que són

usuaris del servei de menjador gestionat per Hort i Cuina oferim la

possibilitat d’apuntar-se a diverses activitats de caràcter lúdic. Hem

intentat trobar l’equilibri entre la qualitat, el cost econòmic i el temps

del qual disposem, amb la filosofia que fossin activitats més lúdiques

que les de la tarda, perquè entenem que és una estona d’esbarjo i no

volem allargar més l’aula. 

Volem que les extraescolars del migdia formin part d’un aprenentatge

transversal: que aprenguin però que també siguin activitats entretingudes

que els ajudin a trencar la rutina del dia. I és que com que són activitats

molt pràctiques, creiem que enganxaran molt als alumnes i a més al

trobar-se en un grup amb interessos comuns es potenciaran les

relacions socials positives.

A més, hem pensant en activitats que permetin als nostres fills gaudir del

temps que tenen al migdia per realitzar activitats que no poden fer a la

tarda i per alliberar les tardes de feina escolar i gaudir de temps per

l’esport i la família, activitats com ara: ioga, música, robòtica, blogs,

experiments científics...

I, en continuitat amb les activitats extraescolars de la tarda, creiem que és

important que els infants facin algun tipus d’extraescolar per conèixer

altres entorns, sortir una mica de la zona de confort, despertar i

descobrir passions, saber què els agrada i què no, quines habilitats

tenen, com es poden relacionar amb altres nens i nenes fora de l’entorn de

la família i de l’escola, i aprendre en valors, en convivència.



S'ofereixen tres propostes diferents de música
dividides en tres grups: sensibilització musical,
grup de percussió i coral. Seran professors de
l'escola de música Freqüències qui impartiran
les classes.

Música

Nivells: P4 - P5
Places ofertades: 10

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL

GRUP DE PERCUSSIÓ CORAL

Aquesta activitat pretén que
els infants s’iniciïn a la música
d’una manera lúdica, que
aprenguin la música com un
llenguatge de comunicació i
expressió naturals, através
de la veu, el moviment i el
contacte amb els instruments i
amb material sonor divers.

Diversos estudis apunten que
la percussió aporta als infants
una millora de la coordinació
mental i corporal, ajuda a
l'expressió i inhibeix els
impulsos agressius.
Els continguts de l'activitat
són ritmes i coreografies
divertides que fan pasar als
nens una bona estona gaudint
de la percussió en grup a
través de diversos
instruments.

A través d'una coral els
alumnes s'introdueixen a la
música d'una manera molt
educativa, divertida i que
fomenta l'expressió personal i
el treball en equip. Al mateix
temps aprenen la tècnica de
la respiració vocal,
desenvolupament de l’oïda i
l’afinació. Treball de repertori
vocal adaptat a cada franja
d’edat.

Nivells: 1er, 2on, 3er / 4t, 5è, 6è
Grup mínim 8 - màxim 15

Nivells: 1er, 2on, 3er / 4t, 5è, 6è
Grup mínim 8 - màxim 15



En edats primerenques és essencial
l'experimentació amb objectes i material
del seu entorn per assolir competències
científiques. Despertar la curiositat és el
principal objectiu d'aquesta activitat, ja que
l'aprenentatge científic neix de la curiositat
de conèixer i entendre els fenòmens que
ens rodegen.
L'empresa Tecnolab ofereix l'activitat
XPerimenta, on es treballa física, química,
biologia, electrònica i mecànica d'una
forma totalment lúdica. Es treballa a través
del "happy learning", amb activitats que
resulten engrescadores i divertides I amb el
convenciment que en aquestes edats és
necessari manipular, experimentar,
assajar i, sobretot, errar!

Xperimenta: Ciència i tecnologia

Nivells: P4-6è
Grup mínim 8 - màxim 12



Aquesta activitat té com a objectiu que els
infants i joves aprenguin el llenguatge del
segle XXI, per això s'hi treballa
programació, robòtica, impressió 3D,
drons i desenvolupament web a tots els
nivells, des d'infantil fins a segon cicle de
primària. 
I en el fons és donar-los eines per al seu 

Robòtica

Nivells: P4-6è
Grup mínim 5 - màxim 10

futur, ja que quan els infants d'avui s'incorporin al món laboral saber programar serà
un requisit tan essencial per com ho és saber anglès en els nostres dies.
El mètode utilitzat està basat en l'aprenentatge a través del descobriment, aconsegueix
el desenvolupament de competències clau. I és que alumnes aprenen a treballar en
equip, practiquen la creativitat, el pensament crític, la lògica matemàtica,
l'exposició oral a més de la competència digital.
Els professors de Playcode Academy que imparteixen aquesta activitat són titulats en
enginyeria, informàtica, magisteri, física...



És una activitat interdisciplinar que d'una forma
divertida i entretinguda apropa als nens i nenes el
món del periodisme. Aprendran sobre podcasting,
blogging, investigació, edició, maquetació, etc.
Es crearà diari de l'Escola Volerany, de manera que
es conectarà amb la realitat a través d'un
aprenentatge interactiu.
A més, aprendran a desenvolupar un esperit crític, ja
que se'ls ensenyarà a evaluar la validesa d'una font
informativa per saber si ens podem creure la notícia
que ens estan donant.
 

School of News

Nivells: 1er-6è
Grup mínim de 5 alumnes

El ioga té nombrosos beneficis per als infants. Per
exemple, aporta als nens i nenes relaxació i
tranquil·litat en moments de cansament i excitació.
Segons els experts de la UOC, el ioga millora la
memòria, l’atenció i l’aprenentatge, alhora que fa
conscients els infants de les seves pròpies emocions.
Les tècniques de relaxació i respiració que practiquen
els infants a l’escola també ajuden a enfortir la
convivència a les aules, perquè disminueixen l’estrès
dels alumnes i milloren la relació entre ells.
L’informe FAROS, de l’Hospital Sant Joan de Déu,
assegura que treballar l’educació emocional a classe
millora el clima escolar i la relació entre els companys
i el mestre, i fomenta aptituds i habilitats molt útils en
el futur.
Imparteix l'activitat Lali Jasjeev Kaur, instructura de
Kundalini Ioga.

Ioga

Grup únic de P4 a 6è
Grup mínim de 10 alumnes

i relaxació amb bols tibetans



Inscripcions
Les inscripcions es faran del 12 al 20 de setembre de 2019. Per reservar

la plaça s'haurà de fer un ingrés de 10€ per nen o nena inscrit,

independentment del nombre d’activitats que hagi triat. 

 

El número de compte de l’AFA on s’ha de fer l’ingrés és el següent: 

ES24 0081 1663 6600 0101 6408 (Codi pagament caixer Banc Sabadell

151040) i cal indicar en el concepte el nom i cognom del nen o nena i

l’extraescolar escollida. Aquests diners són per a reservar la plaça i si al

setembre algú se’n desdiu no se li abonarien aquests diners. Recordeu que

aquests 10€ seran descomptats del pagament del primer trimestre.

 

Per inscriure un nen o nena cal presentar: el corresponent full d’inscripció

degudament omplert (es pot descarregar de la web o agafar-ne còpia

impressa al despatx de l’AFA), documentació i comprovant bancari

d’haver fet l’ingrés de 10€.

 

La inscripció i documentació adjunta es pot presentar via mail

afa@escolavolerany.cat, deixar-la al despaxt de l’AFA o bé a la bústia que

tenim a la porta de l’Associació i sempre dins dels períodes establerts.

Important: el pagament s’ha de fer a partir del dia 10 (no abans). Si el

pagament es fes abans seria considerat el darrer del primer dia.

 

- No s’admetran inscripcions fora de termini.

- S’assignaran les places per data de pagament, per això és important

adjuntar el comprovant d’ingrés on apareix la data i hora on s’ha fet

el pagament.

- Per poder cursar una activitat extraescolar del migdia és

imprescindible que el dia de l'activitat el nen o nena es quedi a dinar

al menjador escolar.

- És imprescindible ser soci/a de l'AFA per poder accedir a les

activitats extraescolars.



Horari i preus


