
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA MARTA MATA 
CURS 2022-2023 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 
extraescolarsmartamata@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 
EXTRAESCOLARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFA ESCOLA MARTA MATA 
CURS 2022-2023 

 



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA MARTA MATA 
CURS 2022-2023 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 
extraescolarsmartamata@gmail.com 

 

 

 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL i MÚSICA  

P4 i P5 (sens.musical) / 1r 2n 3r (música) 

P3 a partir de gener-23 

ESCOLA DE MÚSICA CLAUDEFAULA 

Sensibilització musical  

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, través de la veu, el moviment i el contacte amb els instruments i amb material sonor divers. 

També es tracta d’educar l’oïda i el ritme en els infants, cultivar l’atenció, la concentració, el treball individual com a part d’un equip,  

desenvolupar la creativitat, etc. 

Els continguts musicals es van introduint de manera gradual, respectant el ritme maduratiu dels nens i nenes. 

Música 

Es tracta de potenciar la capacitat creativa, el llenguatge musical i la codificació dels sons que primer s’havien après sensorialment. 

Treballar en conjunt fent atenció a les capacitats i habilitats individuals i descobrint les melodies, harmonies, polirítmies i contrapunts de 

manera vivencial. Tot això a través de: la veu, el moviment i el contacte amb els instruments com a prolongació del cos i com a potent eina 

musical. 

 

LA CORAL DEL MARTA MATA 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è 

ESCOLA DE MÚSICA CLAUDEFAULA 

El cant coral és una manera natural pels nens i nenes d’entrar en contacte amb la música a través de la seva pròpia veu i amb la participació 

de tots, fer música en conjunt, la qual cosa permet tot un món de relació i de socialització pels nois i noies, més enllà del propi 

aprenentatge (pel fet que la veu és un instrument natural en tots els infants, tots ells hi tenen cabuda i tots ells poden cantar). 

El treball coral permet: prendre consciència de la importància de l’aparell fonador i contribuir a l’aprenentatge del llenguatge musical. 

La metodologia consisteix en començar per cançons populars, que els alumnes coneixen des de petits i que són una eina fonamental per 

l’ensenyament del llenguatge musical ja que en elles s’hi inclou moviment, cant i ball. Aquesta mescla provoca una motivació molt gran en 

l’alumne i facilita els mecanismes d’aprenentatge. La veu és el primer instrument, el més accessible i el que permet fer una instrucció 

musical més apropiada. La veu ofereix un accés directe al món de la música sense passar per la dificultat tècnica que ja d’entrada suposa 

l’estudi d’un instrument.  

 

 

PETITS GRANS CREADORS i GRANS CREADORS                                                          

P4 i P5 (petits grans creadors) / 1r. 2n. i 3r. / 4art., 5è i 6è (grans creadors) 
ESTHER MORENO, LLICENCIADA EN BELLES ARTS 
 

El coneixement, i l’artístic en particular, s’adquireix a partir de la pràctica i l’experimentació. En aquest taller els infants gaudiran elaborant 

les seves pròpies creacions. Utilitzarem la memòria i la imaginació. Observarem del natural, de fotografies i d’obres d’art d’altres artistes… 

Aprendre a expressar-se plàsticament implica fomentar la imaginació, la capacitat de reflexió i crítica, desenvolupar el sentit de 

l’observació i adquirir habilitats tècniques. Aquest taller pretén que, des de la creativitat, l’experimentació i el joc, els alumnes adquireixin 

habilitats i recursos que afavoreixin el seu desenvolupament global, a educar la sensibilitat i enfortir l’autoestima. A estar i interactuar 

positivament amb el món. I per sobre de tot, el taller s’entén com un espai de interacció, bona convivència, gaudi i divertiment per a tots 

els participants. 

METODOLOGIA 

A partir de l’art es vol estimular, d’una manera activa , la curiositat, les ganes de conèixer, d’investigar les possibilitats dels materials. L’eix 

principal del taller seran el dibuix i el color. Utilitzarem tècniques seques com llapis de grafit, llapis de colors, pastels, retoladors. 

Elaborarem collages i pintarem amb aquarel·les. I també farem aproximacions al treball expressiu en volum. El nostre medi i entorn 

cultural, així com el ric patrimoni de la nostra àrea també seran temes a partir dels quals farem art. Coneixerem artistes de diferents 

èpoques (Van Gogh, Klee, Calder...), el seu corrent estètic, tècniques que utilitzaven, etc. I farem versions d’alguna obra coneguda que es 

mostrarà/explicarà a la sessió corresponent del taller. Llegirem contes i narracions curtes a partir de les quals crearem dibuixos o altres 

tipus de treballs artístics. 
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CREATIVITAT I MULTIMÈDIA 
P4 i P5  
INNOVA’T EDUCACIÓ  
  
Les nenes i els nens alternaran activitats multimèdia, de robòtica i programació amb activitats de construcció o de treball de l’enginy. 
L’objectiu  és despertar el seu interès cap a les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) creant una atmosfera 
d’aprenentatge col·laboratiu i amè que incentivi la curiositat i l’experimentació. Durant l’activitat s’introduiran a la robòtica i a la 
programació primerenca per mitja de robots i material dissenyats per als més petits, com són Lego Coding Express i en Kubo.  
 
Realitzaran construccions on experimentaran amb els engranatges, les palanques, les rodes i eixos per entendre conceptes com el 
moviment, la força i la velocitat. A través de les nostres tauletes coneixeran el món del RA (Realitat Augmentada). Entre altres novetats, pel 
curs que s’apropa es comptarà amb “VEX 1,2,3” un material dissenyat per potenciar habilitats de programació i resolució de problemes. 

 
 
INICIACIÓ A LA ROBÒTICA 
1r., 2n. i 3r. 

INNOVA’T EDUCACIÓ 

És una activitat destinada als nens/es de Cicle Inicial, on els alumnes treballen de forma creativa amb peces de LEGO a les quals van afegint 

motors i sensors, per convertir les construccions en petits robots. Aquests robots prendran vida amb el programa SCRATCH, un software de 

programació infantil elaborat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) i referent mundial en el camp del treball de noves 

tecnologies a l'aula. De forma cooperativa i lúdica els alumnes s'introdueixen en el món de la robòtica i alhora aprenen, descobreixen, 

creen i es relacionen amb els companys. 

 

 

ROBÒTICA 

4art.,5è i 6è 
INNOVA’T EDUCACIÓ 
Els vostres fills/es s'introduiran en la robòtica educativa a partir de la construcció de robots de LEGO MINDSTORMS. Totes les activitats es 

plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació i encaminat a superar els problemes plantejats 

amb el guiatge dels nostres educadors. Els vostres fills treballaran les competències matemàtiques i la comprensió lectora de forma lúdica 

mentre munten i programen els robots. 

 

 

MÓN AMAGAT. TEATRE A TRAVÉS DELS CONTES 

P4 i P5 / 1r, 2n / 3r i 4t 

NATÀLIA P.SANCHEZ (IMAGINA) 
Mitjançant contes populars, tradicionals, interculturals,... EL MÓN AMAGAT és un taller on estimulem als petits a llegir per a descobrir que 

darrera de cada llibre hi ha un món diferent. Basat en l’experiència vivencial a través del joc, EL MÓN AMAGAT és un espai exclusiu per als 

infants on els recolzem i els ajudem en el seu desenvolupament psicomotriu, senso-perceptiu i en la capacitat per a expressar les emocions 

explorant els diferents llenguatges verbal i corporal. És un taller on aprenem valors com el respecte cap a un mateix i cap a l’altre, la 

tolerància, l’empatia, la comunicació, el compartir amb l’altre, l’amor,... per a la seva integració de manera natural i espontània.  

Fomentem l’escolta activa i el respecte entre l’infant i l’adult, estimulem la creativitat individual i de grup i la intel·ligència emocional, 

impulsem la seva participació a través de jocs psicomotrius, d’expressió corporal i/o dramatitzacions improvisades  

En cada sessió ens endinsarem en un sol conte per descobrir-hi fins l’últim detall. Utilitzant la visualització i des de la relaxació començarem 

el viatge. També treballarem amb poemes cantats o interpretats que poden ser inventats, fent un tastet del món dels rodolins, enriquint 

així el vocabulari. El treball de la psicomotricitat i expressió corporal es fa en diferents moments de la sessió com ara en la distensió inicial, 

en l’escalfament i les dramatitzacions improvisades.  

Amb totes aquestes eines assolim els objectius proposats d’una manera lúdica, divertida, saludable i sense esforç ni imposicions. 
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TEATRE i EXPRESSIÓ CORPORAL 

5è i 6è 

NATÀLIA P.SANCHEZ (IMAGINA) 

Al començament del curs es treballa més la desinhibició, la cohesió de grup, el joc col·lectiu, joc no competitiu, jocs tradicionals 

teatralitzats i jocs psicomotrius, així com també l’expressió corporal. 

 

Al llarg de les primeres sessions, es veuen les diferents necessitats del grup, i a partir d’aquí s'estructuren les classes, amb la següent base: 

-Arribada i desconnexió / relaxació activa 

-Activació i predisposició /cos-veu-respiració 

-Agilitat mental / jocs de concentració... 

-Treball de text / adquisició de vocabulari nou 

-Tancament de la sessió.  

Al ser un taller d'experimentació, els nens/es no es veuen obligats a fer representació de final de curs, sobretot el primer any, sinó que es 

proposa jornada de portes obertes / taller. En tot cas deixem que ell/es preguin la decisió 

 

 

 

ANGLÈS 

1r., 2n., 3r., 4t., 5è. i 6è 

KENSINGTON SCHOOL 

Kensington School és una Acadèmia d’Idiomes pionera a Girona, des de la seva fundació el 1975 fins avui més de 35.000 alumnes s’han 

format en el coneixement de llengües estrangeres a les nostres aules. 

 
El treball constant i rigorós, sempre dut a terme per un equip professional altament compromès i qualificat, així com l’aplicació de 

metodologies i recursos ad hoc per als nostres alumnes, ens ha dut a un reconeixement d’excel·lència en el vast ventall de centres 

formatius de les terres gironines Oferim en col·laboració amb la direcció del centre i/o l’AFA classes a la mateixa escola, dins el seu 

programa i oferta d’extra-escolars, classes de llengua estrangera tant de reforç com de millora dels coneixements generals com a 

complement a les classes acadèmiques curriculars. El preu anual de l’activitat és de 380€ i es paga via 3 rebuts que gira l’acadèmia el 

primer dia d’octubre, desembre i març.   
 

Contacte per a inscripcions abans del 15 de juliol directament a: info@kensington-school.com  

 
 

  

mailto:info@kensington-school.com
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MECANOGRAFIA 

3r., 4t. / 5è i 6è 

ACADÈMIA MECA CENTRE 
 
Meca Centre S.L. és una empresa que es dedica al món de la formació des de fa 25 anys. Al llarg dels anys la seva metodologia didàctica ha 
anat variant per adaptar-se a les últimes línies pedagògiques, oferint així als seus alumnes, nous i innovadors projectes de formació. Amb 
l’arribada de les TIC a l’escola és essencial que els nens i nenes dominin la tècnica mecanogràfica doncs els donarà clars avantatges per als 
treballs i al llarg de la vida acadèmica. 
 
El curs de mecanografia es divideix en dos cursos acadèmics: Els objectius del 1r any són la memorització del teclat, escriure amb els deu 
dits i tenir cura de la posició del cos. El 2n any es perfeccionen les tècniques d’escriptura  per millorar la velocitat amb exercicis específics 
de còpia i dictats. Al final del segon any l’alumne s’examina per a aconseguir el certificat homologat de mecanografia. 
 
Es portarà un control exhaustiu de cada alumne amb un seguiment individualitzat de l’assistència, l’actitud, el coeficient d’error dels 
exercicis, les proves de velocitat... Al finalitzar el curs, els alumnes rebran un informe pedagògic, obtenint a més, el certificat acreditatiu 
homologat amb nota pels alumnes de segon any. 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 

1r,2n i 3r. 

CODELEARN 
 

Activitat relacionades amb la programació i la robòtica. L'extraescolar dura d’octubre a maig i està dirigida a nens i nenes entre 6 i 9 anys. 
No és necessari disposar de coneixements previs en robòtica i programació. 

 

PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 

 4t, 5è i 6è 

CODELEARN 
 
Activitat relacionades amb la programació i la robòtica. L'extraescolar dura d’octubre a maig i està dirigida a nens i nenes entre 9 i 12 anys. 
No és necessari disposar de coneixements previs en robòtica i programació. 

 

 

 

PLAYTIME 

P4 i P5  

MC's Escola d'Idiomes i Aula d'Estudis       

                 
Us presentem una nova proposta d'activitat extraescolar creada per MC’s.  

L’activitat té l'objectiu de practicar l'anglès de forma natural a través del joc, ja que són classes divertides i alternatives a les habituals. La 

majoria del material està preparat per la mateixa empresa, les classes són sempre dirigides en anglès i entre d'altres activitats que es 

realitzen s'inclouen: 

 

● Jocs sensorials, de moviment, manipulatius, verbals, simbòlics, cognitius de memòria, etc. 
● Contes i titelles: fem volar la imaginació, creant-los, llegint-los o escrivint-los 
● Cançons poemes i manualitats divertides i lúdiques que ens ajuden a aprendre nou vocabulari 

 

Si voleu saber més de l’escola i metodologia podeu visitar la web www.mcsgirona.com 
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JUGUEM JUGANT        NOVETAT 
P4 i P5 / 1r., 2on. i 3r. / 4art., 5è. i 6è. 

 
 

 

UN SALT AL CIRC    NOVETAT 
P3, P4 i P5 

 

Aquesta extraescolar és una activitat plena de creativitat, reptes,i rialles, les classes són divertides, formatives i originals. Durant el curs es 

realitzen diferents dinàmiques artístiques com acrobàcia, teles, minitramps, malabars. 

Durant el curs es fa un recorregut per les disciplines circenses, a través del moviment i l’expressió corporal, es practica amb jocs de 

psicomotricitat, de coordinació i d’equilibri. 

 

 

 

 

ANGLÈS 

LINGUAE: NOVETAT    
1r-6è:                                                                                                                                                   

 

Linguae ofereix unes classes divertides i dinàmiques, en les quals els alumnes aprenen de manera viva i comunicativa. S’aconsegueix que es 

familiaritzin i s’acostumin a parlar l’idioma, tot plasmant els coneixements apresos. Les sessions es combinen entre diferents activitats, 

petits projectes i jocs. Durant el curs els personatges de diverses històries fan de fil conductor i els alumnes treballen diferents continguts 

gramaticals i vocabulari. Amb els més grans es posa encara més a la pràctica les habilitats del llenguatge. 
Que no us sorprengui si els vostres fills i filles estan súper motivats amb l’anglès!  

 
Pel que fa al preu de l’activitat és de 195€ (d’octubre a maig i una sessió setmanal). LINGUAE efectua dos cobraments a les famílies (a 

l’octubre i al febrer). Els grups han de ser de mínim 5 alumnes i màxim de 10. En aquest import hi va inclòs un Storytelling 
per fer quan a l’escola li sigui convenient! 
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Contacte per a inscripcions abans del 15 de juliol directament a: info@linguae.cat  
 

 

 

 

ACTIVITATS DE TARDA A L’ESCOLA 
ACTIVITATS ESPORTIVES GEIEG 

ACTIVITAT AMB PATINS GIMNÀSTICA RÍTMICA 

A qui va dirigit? A nens/es de P5 – 6è. 
Què farem? Continuïtat a la iniciació a les activitats amb patins, 
desplaçaments, equilibris, moviments, frenades, i les disciplines 
esportives que envolten aquest esport en aquest nivell.  
Quan ho farem? Dimarts de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva exterior. 

A qui va dirigit? A nens/es de P4 – 6è. 
Què farem? Iniciació a la Gimnàstica Rítmica (balls, 
coreografies, aparells, escalfaments...) 
Quan ho farem? Divendres de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Gimnàs escola. 

ESCOLA FUTBOL SALA ESCOLA BASQUET     NOVETAT 
A qui va dirigit? A nens/es de P5 – 6è. 
Què farem? Iniciació al futbol sala amb les seves 
característiques i normes de joc 
Quan ho farem? Dijous de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva exterior. 

A qui va dirigit? A nens/es de 1r. – 6è. 
Què farem? Iniciació al basquet amb les seves 
característiques i normes de joc 
Quan ho farem? Dimecres de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva exterior. 

INICIACIÓ ESPORTIVA (psicomotricitat) INICIACIÓ ESPORTIVA (patins) 

A qui va dirigit? A nens/es de P3 – P5. 
Què farem? Iniciació esportiva, psicomotricitat, i jocs  
pre – esportius 
Quan ho farem? Dilluns de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Gimnàs escola 

A qui va dirigit? A nens/es de P3 – P5. 
Què farem? Iniciació a les activitats amb patins i les 
disciplines esportives que envolten aquest esport.  
Quan ho farem? Dimecres de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Gimnàs escola 

ESCOLA ESPORTIVA NOVETAT 

A qui va dirigit? A nens/es de 1r. – 6è. 

Què farem? : Es realitzaran diferents esports com rugbi flag, 

atletisme, bàsquet, handbol, bàdminton/ tennis.  
Quan ho farem? Dimarts de 16:30h a 18:30h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva exterior. 

*per a poder realitzar les activitats hi haurà d’haver un mínim d’inscripcions. 

Les activitats inclouen: La programació de les activitats, servei de monitoratge, tècnics especialitzats, assegurança mèdica, 

material fungible d’activitat, participació a les trobades d’escoles esportives. (Les exhibicions, campionats i el lloguer de  

vestuari no s’inclouen dins del preu.)  

 

Horari general d’activitats: 

16:30h: Recollida dels nens/es que faran l’activitat per part dels tècnics i monitors. 

16:35h a 17:00h: Berenar i preparar-se per l’activitat. 

17:00h a 18:00h: Activitat / Sessió. 

18:00h. a 18:30h: Dutxa i recollida dels nens/es per part dels pares. (dutxa sempre hi quan l’escola estigui preparada, del contrari es farà 

sessió fins a les 18:25h.) 

 
Futbol Sala: (P5 - 6è)  
Explicació: 
Des de una vessant esportiva i lúdica els infants s’iniciaran a aquesta modalitat esportiva, i els que ja en tinguin cert 
coneixement, en podran perfeccionar aspectes més tècnics i tàctics.  

mailto:info@linguae.cat
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Objectius:  
- Treballar les capacitats coordinatives i habilitats tècniques (xuts, conducció de pilota, controls, passades, etc). 
- Aprendre aspectes tàctics individuals i col·lectius.  
- Potenciar els valors de respecte, de cooperació, d’esforç.  
- Conèixer les normativa de joc.  
- Gaudir dels beneficis de poder participar d’un esport col·lectiu.  
- Aprendre a orientar-se en l’espai de joc,.  
- Potenciar l’equilibri, amb i sense pilota.  
- Treballar els desplaçaments amb pilota.  
- Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius. 
Contingut: 
- A través de jocs i exercicis es treballaran aspectes tècnics: posició en el terreny de joc, passades en posició estàtica, 
passades en moviment, jugades d’atac, etc.  
- A nivell cognitiu, es treballarà amb situacions on caldrà prendre decisions i reaccionar davant dels diferents estímuls.  
- A nivell socioafectiu, a partir dels jocs de col·laboració, i de les 7 necessitats de comunicació dins l’equip, i de potenciar el 
treball en equip. 
 
Activitat amb patins: (P5 - 6è) 
Explicació: 
Per l’alumnat de l’etapa primària es proposa dur a terme activitats lúdiques, d’aquesta manera s’aconsegueix que es vagin 
familiaritzant amb aquest nou medi. Progressivament, es poden introduir a altres modalitats esportives amb patins, com el 
patinatge artístic, l’hoquei, etc. 
Objectius: 
- Experimentar diferents equilibris estàtics i dinàmics.  
- Desplaçar-se de forma autònoma per tota la pista.  
- Iniciar el nen/a als desplaçaments en línia recta, com també exteriors i interiors.  
- Experimentar situacions lúdiques amb aquest nou medi de desplaçament.  
- Experimentar diferents tipus de frenada. 
Continguts: 
- Habilitats motrius bàsiques: 

• Desplaçaments En línia recta Exteriors Interiors Endavant.  

• Equilibris Estàtics (carro, àngel i dimoni) Dinàmics (carro, àngel i dimoni).  

• La frenada amb cunya amb fre a terra. 
• Pirueta amb frenada i patinant. 
 
Gimnàstica Rítmica: (P4 - 6è) 
Explicació:  
A través de la Gimnàstica Rítmica, es coneixeran i s’aprendran els diferents aspectes que envolten aquest esport, a través de 
les seves normes, valors i hàbits físics. Alguns dels objectius que es proposen són els següents: 
 
Objectius: 
- Percepció de l’esquema corporal propi.  
- Percepció de l’espai temps.  
- Desenvolupament de la coordinació motriu.  
- Coneixement i utilització dels diferents aparells de la gimnàstica rítmica.  
- Desenvolupament de la tècnica bàsica corporal (desplaçaments, saltets, salts...). 
 - Percepció i expressió del ritme. - Preparació de coreografies individuals i en grup. 
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Escola de bàsquet (1r. – 6è.)       NOVETAT 
Explicació: 
En els inicis, es facilitarà la descoberta d’aquest esport d’una manera totalment lúdica i amb una metodologia d’aprenentatge  
basat en jocs, descobriment guiat i resolució de problemes per part dels nous jugadors i jugadores. En edats posteriors, 
aquests jocs tindran un objectiu tècnic-tàctic més enllà de la pròpia pràctica lúdica i serviran d’introducció al propi joc.  
Objectius: 
- Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques.  
- Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, 6 la relaxació i la respiració.  
- Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals. 
  
 
- Identificar com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats a la realització d’activitats físiques.  
- Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de relació amb els companys.  
– Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant respecte i responsabilitat. 
 
Continguts: 
- Es treballaran aspectes tècnics: posició bàsica d’atac, recuperació de pilotes dividides, pivotacions, bot, tir, entrades a 
cistella, canvis de mà, passades, posició bàsica de defensa, desplaçaments laterals, pressió, anticipació, etc.  
- A nivell cognitiu, situacions on s’hagin de prendre decisions, ja sigui en estàtic o en moviment, i situacions on s’hagi de 
reaccionar davant dels diferents estímuls. 
 - A nivell socioafectiu, jocs de col·laboració, comunicació dins l’equip, treball en equip. 
 
Iniciació Esportiva: (P3 - P5)  
Explicació:  
Als 3-4-5 anys, és un moment on l’infant construeix la seva personalitat en un procés dinàmic de relació amb la realitat que 
l’envolta (família, escola, escola esportiva...). A la vegada, viu un seguit de canvis físics, socials, sensorials, cognitius,..., propis 
del seu procés evolutiu. L’eina d’interacció, educació i aprenentatge que s’utilitza en aquest grup d’edat serà el joc.  
Objectius:  
Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques a través de situacions lúdiques. - Potenciar els diferents sentits a través de la 
manipulació amb diferents objectes. - Interioritzar les diferents parts del cos 
Continguts:  
Psicomotricitat: 
Desplaçaments: Caminar, marxa, carrera, quadrupèdia, amb gir, trepar... Salts: Amb/sense carrera, amb/sense acció prèvia, 
amb un/dos peus, a diferents velocitats. Llançaments i recepcions: Amb precisió, 5 amb/sense moviment, amb diferents 
materials, colpejant... 
Esquema corporal: Coneixement del propi cos Lateralitat Equilibri. 
 
Patins:  
Per l’alumnat de l’etapa infantil es proposa dur a terme activitats lúdiques però amb la dificultat de portar els patins posats, 
d’aquesta manera s’aconsegueix que es vagin familiaritzant amb aquest nou medi. 
Experimentar diferents equilibris estàtics i dinàmics, desplaçar-se de forma autònoma per tota la pista, iniciar el nen/a als 
desplaçaments en línia recta, com també exteriors i interiors, experimentar situacions lúdiques amb aquest nou medi de 
desplaçament. 
 

Escola Esportiva: (1r. – 6è.)      NOVETAT 
Explicació: 
Si ens centrem en les diferents etapes de formació de l’infant durant la seva vida esportiva, coincidim que en aquestes edats  
els infants ja han assolit una bona formació motriu, per tant, ha arribat el moment d’iniciarse a aprenentatges esportius més 
específics. És doncs en aquest grup quan iniciarem la pràctica de les destreses específiques (tant tècniques com tàctiques) 
dels diferents esports i activitats pre-esportives. 
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Objectius: 
- Educar a través de l’esport.  
- Conèixer noves disciplines i activitats esportives.  
- Familiaritzar-se amb les normes bàsiques de cada esport.  
- Gaudir de cadascuna de les activitats proposades.  
- Fomentar la competició a través del joc net.  
Tot i que hi ha uns objectius generals que són vàlids per a totes les disciplines i activitats que es realitzaran, hi ha uns 
objectius i continguts específics per cada una d’elles. 
Continguts: 
Es treballaran de manera més específica diferents esports, com : rugbi flag, atletisme, bàsquet, handbol, bàdminton/ Tennis. 
 

ACTIVITAT CLUB VOLEIBOL AVAP GIRONA   

VOLEIBOL  

A qui va dirigit? A nens/es de 3r. a 6è. 
Què farem? Voleibol 
Quan ho farem? Dilluns i divendres de 16.30h a 
18.00h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva  

 
El voleibol és únic i net perquè és un dels pocs esports d'equip on no hi ha contacte. Es tracta que un dels dos equips, dividits 
per una xarxa, aconsegueixi fer caure la pilota a l'altre camp a través del colpeig. Per aconseguir el punt necessites passar-la 
bé al company d'equip, en conseqüència, és un dels esports més cooperatius on aprendran, a través d'un nou mètode, la 
lògica del joc, a gestionar les emocions d'una pilota a l'aire, adquirir habilitats socials i, sobretot, motrius. En resum, és un 
esport únic i poc convencional on el nombre de jugadors i jugadores va en augment any rere any.  
Tindran 3-4 trobades a l’any 
 
 

ACTIVITAT UN SALT AL CIRC    NOVETAT 
1r., 2on., 3r., 4art., 5è. i 6è. 
 

Aquesta extraescolar és una activitat plena de creativitat, reptes,i rialles, les classes són divertides, formatives i originals. Durant el curs es 

realitzen diferents dinàmiques artístiques com acrobàcia, teles, minitramps, malabars. 

Es prepara la posada en escena, amb un procés participatiu de creació artística, reforçant l’esforç, el suport mutu i el treball en equip. 

 
 
 

MÓNS D’ART Taller d’Expressió Artística. NOVETAT      
1r a 6è 
ESTHER MORENO, LLICENCIADA EN BELLES ARTS 
 
 
En aquest taller els alumnes podran desenvolupar i enfortir la seva creativitat i sensibilitat, alhora que juguen, gaudeixen i 
aprenen expressant-se plàsticament. 
Experimentarem amb una àmplia gamma de materials i tècniques: pintura, ceres, pastels, fang, etc. Es tractaran conceptes 
bàsics com la forma, el color, la textura... 
Crearan sobretot de la través la pintura, el volum i fent manualitats. I també utilitzarem altres mitjans artístics com el dibuix. 
METODOLOGIA i OBJECTIUS 
L’activitat es planteja des d’una metodologia activa i participativa de tots els assistents al taller. Junts recorrerem el camí de 
la comprensió del llenguatge artístic a partir dels conceptes més bàsics. Establirem contacte afectiu-reflexiu amb el món de  
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l’art a través de gran varietat de propostes i treballs individuals i grupals, proporcionant als infants elements, materials i idees 
per a què creïn jugant. Aprendrem a pintar, modelar, construir i dibuixar amb diferents materials i suports. També a com 
optimitzar els recursos que tenim al nostre abast. Observarem el món que ens envolta, coneixerem els nostres costums i 
tradicions, viatjarem a través de l’art a altres llocs del món i utilitzarem la nostra imaginació, 
i la nostra curiositat. 
 
El Taller s’entén com a espai de joc, col·laboració i bona convivència on es valoren i respecten els diferents gustos i opinions, 
alhora que es millora la capacitat autocrítica utilitzant l’Art com a mitjà d’expressió i reflexió. 
 
 
 

CLUB AFA MARTA MATA 

 

 

 

ACTIVITATS FORA DE L’ESCOLA 
 

Aquest any continuem una línia d’activitats que es fan fora de l’escola i en les quals l’AFA només participa en l’acord de preu 

especial per als socis de l’AFA. Les empreses que de moment ens ofereixen aquesta opció, que s’ha d’acreditar amb el rebut 

de pagament de soci de l’AFA, són: 

 

EMPRESA   AVANTATGE  INSCRIPCIONS I PAGAMENT 

 

ESCOLA DE BALL AVANÇA  5€ descompte al mes directament a l’escola de dansa 

        

PISCINA DE SALT  50% dte. aproximadament  enviant correu electrònic fins al 3 de juliol a  

extraescolarsmartamata@gmail.com amb el títol INSCRIPCIÓ 

PISCINA, a primers de setembre es donen les places i es 

confirma la inscripció amb el pagament via Tokapp a l’AFA o 

per transferència bancària,     

   mirar  horaris en aquest enllaç 

 

 

 

ESCOLA DE BALL AVANÇA 

 
És una activitat mitjançant la qual s’exploren i s’experimenten varis ritmes segons la 
necessitat de cada grup de nens. Comptem amb un equip de professors especialitzats en 
Funky, HipHop, Zumba Kids i Dansa Creativa. 
 
També es treballaran els següents aspectes: 
- Psicomotricitat: descobriment del cos, lateralitat, coordinació, equilibri etc. 
- Interpretació musical 
- Expressió corporal i improvisació 
- Jocs de ball: desenvolupament del treball en equip i integració 
 
Tots els alumnes de P3 a 6è tindran l’oportunitat a finals de curs de realitzar una exhibició de l’activitat. 

mailto:extraescolarsmartamata@gmail.com
https://uesports.cat/wp-content/uploads/2022/06/SALT-CURSOS-NATACIO%CC%81-2022-1.pdf
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Preus AFA Marta Mata: 30€/ mes 1 hora a la setmana i 45€/ mes 2 hores a la setmana 

Podeu consultar les activitats i horaris disponibles a l’Avinguda Montilivi número 9, i el nostre horari d’atenció al públic és de 

dilluns a divendres de 8h a 22:30h. Si ho desitges també et pots posar en contacte amb nosaltres a través de: 

Contacte: (+34) 619 45 72 49 / 972 203 851, E-mail: escola@ballsavanca.cat 
Inscripcions directament a l’escola de dansa acreditant rebut de pagament de soci de l’AFA. 

 
 
 
 
  
PISCINA DE SALT 

Classes de natació per a tots els nivells 

 

El preu d’inscripció és de 55€/trimestre per un dia a la setmana i 80€/trimestre si venen dos dies, independentment 
de l’edat i curs. Cal fer la inscripció a través de l’AFA via correu electrònic. 

 
Les famílies han d’acompanyar els nens/es a la piscina. Cal informar si els nens/es van amb bombolla o sense. 
Es pot escollir qualsevol franja horària, sempre que hi hagi places disponibles. Divendres i dissabtes són més difícils. Tots els 
germans/es dels nens/es que vagin a l’escola també es podran inscriure beneficiant-se del preu dels socis de l’AFA. 
S’ha de pagar el curs sencer i no es retornen els diners sota cap concepte. Només en el cas que s'anul·li l’activitat.  
 
Inscripcions: 

- EXCLUSIVAMENT A TRAVÉS DE L’AFA per correu electrònic a l’adreça extraescolarsmartamata@gmail.com fins el 3 
de juliol. Es confirmarà la disponibilitat de plaça mitjançant correu electrònic a primers de setembre.  

 
Més informació a la web de la piscina: http://uesports.cat/ca/centre-salt.html  
 

  

mailto:escola@ballsavanca.cat
mailto:extraescolarsmartamata@gmail.com
http://uesports.cat/ca/centre-salt.html
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CLUB AFA MARTA MATA 

 

ACTIVITATS ON-LINE FORA DE L’ESCOLA 
 

ACADÈMIA MECA CENTRE 

 
Meca Centre S.L. és una empresa que es dedica al món de la formació des de fa 25 anys. Al llarg 
dels anys la seva metodologia didàctica ha anat variant per adaptar-se a les últimes línies 
pedagògiques, oferint així als seus alumnes, nous i innovadors projectes de formació. Amb 
l’arribada de les TIC a l’escola és essencial que els nens i nenes dominin la tècnica mecanogràfica 
doncs els donarà clars avantatges per als treballs i al llarg de la vida acadèmica. 
 
 
 

 
 


