EXTRAESCOLARS
2022-2023

Where learning meets fun
BÀSQUET

Oferim, d'una banda, activitats d'iniciació als jocs col·lectius
amb pilota adreçades als més petits i, d'altra banda, a partir
de Primària, els jugadors i jugadores poden gaudir del
bàsquet com a esport, activitat que els permet aprendre
conceptes, habilitats i valors; també participen en la lliga
escolar de Barcelona.
Activitat de tarda

P4 i P5: 32€/mes (1h/set.)
3r i 4t: 60€/mes (2'30h/set.)

1r i 2n: 46€/mes (2h/set.)
5è i 6è: 73€/mes (3h/set.)

IOGA
Aprendrem a fer la salutació al sol, estirarem el cos i farem
postures d'animals mentre seguim el fil d'un conte. I, per
relaxar-nos, ens regalarem un massatge! Cada sessió serà ben
diferent, per acostumar-nos a escoltar el nostre cos i a
acompanyar-nos els uns als altres.
41,50 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia (de P4 a 6è)

STEAM
STEAM
(science,
technology,
engineering,
arts
and
mathematics) is an educational approach that introduces
computational thinking and a maker spirit to experiment freely
with all kinds of materials and technology. A playful and
creative method to foster learning through gamification.
47 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia (P4 i P5)

ROBOTICS
A new challenge in every session! Problem solving through
imagination and creativity to build robots with LEGO Education
and Makeblock. A first-hand glimpse to logic programming to
learn how to activate sensors and design the movements and
possibilities we imagine. A motivating and fun way to learning
through making and thinking.
47 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia (de 1r a 6è)

CHESS FOR BEGINNERS
A fascinating and fun first contact with the world of chess. The
playful and formative part of the game will be promoted, taking
into account the singularity of this early age. This approach is
totally practical and most of the time the pupils will be playing,
both with a standard and a giant board. We will also use games
and educational materials, such as motor games, graphic cards,
drawings, songs and animation videos.
25 €/mes
mitja hora setmanal

Activitat de migdia
(P4)

CHESS

It's not so much about Kings, Queens and Rooks, but rather
about quadrants and coordinates, thinking strategically and
foreseeing consequences. It's about lines and angles, weighing
up options and making decisions. We work with students to
promote the use of chess as an educational tool. The goal of the
activity is to foster thinking skills and self-confidence as well as
Maths and reading abilities.
45,50 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia
(de P5 a 6è)

FRANÇAIS
Dans les cours de français que nous proposons, on joue à
apprendre la langue dans une pédagogie ouverte, basée sur des
jeux pour que les élèves utilisent le français dans leurs activités
préférées qui sont jouer, discuter, chanter... L'idée est qu'ils
s'imprègnent des sons et de la musique de la langue pour avoir le
français comme réflexe social.. Les élèves peuvent se présenter
aux examens du DELF en fin d'année s'ils le désirent.
48 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia
(de P4 a 6è)

CRAFTS&ENGLISH
In this activity, we will develop different personal and
group projects: crafts of all sorts, experiments and
sensory workshops. Crafts & English aims to improve
critical thinking skills and explore each child's creative
side; and all in English!
Activitat de tarda (de P3 a 6è)
Dimarts (primària)
Dijous (infantil)

48 €/mes
1h setmanal

TEATRE ON-LINE
MUSICAL
INSCRIPCIONS
AL CLICKEDU
Activitat d'interpretació, dansa-moviment i cant adaptada a
cada nivell educatiu, que fomenta l'expressió oral, corporal i
emocional, el treball en equip, la creativitat, l'empatia, la
memòria i la confiança a través del joc teatral.
A final de curs cada grup farà una petita obra de teatre musical,
amb cançons i balls en diferents idiomes.
40 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia (de 1r a 6è)
o dimarts tarda (de P3 a P5)

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB

INICIACIÓ MUSICAL

Viurem els elements de la música de manera sensorial per
despertar en l'infant el desig de fer música i de ser-ne el
protagonista. Descobrirem el món sonor i obrirem les oïdes a
diferents estils de música a partir de la improvisació, el cant i
l'escolta. S'oferiran als més grans petits tasts d'instruments
musicals per triar-ne un, si volen, de cara al curs següent.
61 €/mes
1h setmanal

Activitat de migdia (P4 i P5 - grups reduïts)
o tarda (de P3 a P5 - grups reduïts)

LLENGUATGE MUSICAL
Classes en grups reduïts per viure de ben a prop el fet musical
en tots els seus àmbits: artístic, emocional i tècnic. Oferim un
mètode viu i actiu d'educació musical. El cant,
les audicions (petits concerts) i els conjunts instrumentals són
elements de treball des dels primers cursos.
Activitat de migdia
(de 1r a 6è - grups reduïts)

61 €/mes
1h setmanal

PIANO
Les classes de piano podran ser individuals o en parella. Els
alumnes que estudiïn piano podran treballar repertori clàssic o
modern i introduirem elements harmònics per aprendre a
acompanyar-se cantant o tocar amb altres instruments.
L'aprenentatge musical, i en concret la pràctica del piano, és
una eina amb enorme potencial per a l'educació integral de
l'infant.
Activitat de migdia (de P4 a 6è)

Individual: 30' /set.
80 €/mes

GUITARRA

Les classes de guitarra d’acompanyament es realitzaran en petits
grups. A partir de cançons properes als alumnes i amb un
component lúdic, es treballaran els diferents acords i ritmes
bàsics. Posteriorment, l’aprenentatge se centrarà en els puntejats
i els acords més complexos. Tot i ser recomanable, aquesta
activitat no requereix la inscripció a llenguatge musical.
Grup reduït: 60'/set.
61 €/mes

Individual: 30' /set.
80 €/mes

Activitat de migdia
(de P4 a 6è)

CANT
Les classes poden ser individuals o col·lectives. Entrenaments
divertits, fonamentats en l’activació cos-veu per potenciar la
unió entre les expressions gestual i vocal. Es muntaran temes
coneguts, adaptats als límits vocals i interpretatius de cada
alumne. Proposem un entrenament versàtil que predisposa
l’alumne a formar-se, tant en el terreny tècnic com en
l’expressió artística. El professorat acompanya al piano, però
també es treballarà sobre pistes enregistrades.
Activitat de migdia
(de P4 a 6è)

Grup reduït: 60'/set.
61 €/mes

Individual: 30' /set.
80 €/mes

Més infomació i normativa a www.peterpan.cat

