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Es consideren activitats extraescolars aquelles realitzades fora de l’horari lectiu que busquen potenciar
l’obertura de l’escola al seu entorn i procuren la formació integrals dels nens i nenes, tot ampliant el seu
horitzó cultural amb l’adquisició de nous coneixements i habilitats i contribuint a l'adquisició d'hàbits
saludables així com a l’educació en valors personals i socials a través del joc esportiu, creatiu i cultural.

ASPECTES ORGANITZATIUS
La Comissió d’extraescolars, com a representant de l’AFA i de la pròpia escola, és la figura
responsable de l’organització de les activitats extraescolars del centre. En aquest sentit, la Comissió fa
les tasques d’interlocució entre les famílies i els diferents proveïdors de les extraescolars a l’hora de definir
les activitats a desenvolupar, els horaris, el monitoratge i tota la resta d’aspectes organitzatius d’aquestes.
La contractació i participació en les activitats extraescolars suposa l’acceptació i respecte als aspectes
organitzatius recollits en aquest document amb l’objectiu de garantir la viabilitat d’aquestes activitats i el
correcte desenvolupament d’aquestes.
Igualment, és important subratllar, que la inscripció dels infants en les activitats extraescolars implica
l’acceptació de les característiques pròpies d’aquestes. En el cas específic de les competicions que
preveuen una competició setmanal, les famílies i nens/es s’han de comprometre a participar en les mateixes
en la mesura del possible. En aquest sentit, no es podran inscriure als nens/es a més d’una activitat
extraescolar que impliqui competició setmanal, doncs aquestes es solaparien fent impossible l’assistència a
alguna de les dues en perjudici de l’equip.
 GRUPS
L’organització dels grups es definirà un cop assolit el nombre mínim de participants que es determini
per a cada activitat. Els grups i horaris podran ser modificats en benefici de la mateixa. En cas de canvis en
la distribució i/o horaris dels grups, així com en el cas de cancel·lació de l’activitat, es notificarà a les famílies
amb una antelació mínima de dues setmanes, donant l’opció a canvi o baixa sense cap mena de cost.
Si al llarg del curs el nombre de nens/es inscrits a una determinada activitat disminueix per sota del mínim
establert posant en perill la seva viabilitat, l’activitat podria suspendre’s o proposar un augment de la quota
mensual per a cobrir despeses. En aquest supòsit, es podrà optar per la baixa definitiva de l’activitat sense
cap tipus de cost addicional.
 PAGAMENT
Per a la realització de les activitats, és imprescindible estar al dia del pagament de les quotes.
Totes les activitats s’abonaran mitjançant domiciliació bancària, portant l’AFA de l’escola la gestió dels
cobraments. En el cas de rebuts retornats, aquests seran abonats o bé mitjançant una nova emissió del rebut
o bé en efectiu, juntament amb les despeses que origini aquesta devolució. La reiteració de l’impagament
d’una activitat sense justificació prèvia pot suposar la baixa de l’alumne de la mateixa.
A excepció de coincidència de les activitats amb jornades de vaga o altres causes de força major, els dies
festiu de cada mes són tinguts en compte a l’hora de fixar el preu mensual de les activitats.
 BAIXES
Les inscripcions a les activitats extraescolars són a mesos complerts i comprometen a tot el curs
escolar.
La baixa d’un nen/a inscrit haurà de comunicar-se abans del dia 25 de mes anterior al que es desitja
deixar de participar en l’activitat. En el cas de les baixes justificades, un cop comunicades, no es passarà cap
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més rebut per aquest concepte. En el cas de baixes no justificades, es repercutiran dues mensualitats més
de l’activitat amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’aquesta i no traslladar el sobrecost a la resta de famílies
inscrites.
Es consideren baixes justificades únicament aquelles que aportin un certificat mèdic que acrediti la
impossibilitat de continuar amb l’activitat. Des de la Comissió d’extraescolars s’estudiarà de manera
individualitzada altres casos de força major.
En qualsevol cas, per sol·licitar la baixa d’una activitat, cal emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo a la
Secretaria de l’escola a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars, o bé enviar un escrit a la bústia de correu
de la Comissió extraescolars@taber.cat.
La sol·licitud de baixa no comporta la seva acceptació instantània, que serà estudiada per la Comissió i
s’informarà en quines condicions ha estat admesa.
En el cas dels alumnes de P-3 inscrits a l’activitat de Ludoteca es contempla un període de prova d’un mes.
Si el nen/a no s’adapta, i sempre dintre del primer mes d’ús d’aquest servei, s’acceptarà la baixa.
Transcorregut aquest primer període de prova, les baixes es gestionaran tenint en compte el procediment
indicat anteriorment.
 SUGGERIMENTS I INCIDÈNCIES
Qualsevol suggeriment o proposta en relació a les activitats extraescolars podrà fer-se per escrit a la
secretaria de l’escola o mitjançant e-mail a la bústia de correu de la Comissió extraescolars@taber.cat. Totes
les comunicacions rebran resposta per part de la Comissió d’extraescolars o la Secretaria de l’escola.
Qualsevol problemàtica sorgida durant el transcurs de les activitats extraescolars haurà de ser comunicada a
la Comissió per a la seva corresponent valoració. En cas d‘incidències o reclamacions sobre les activitats,
s’ha d’emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo a la Secretaria de l’escola o bé enviar-lo a la bústia de
correu de la Comissió.

 DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Tant els infants com les seves famílies hauran de tractar amb correcció als monitors/es i resta del personal
del centre. Qualsevol falta de respecte o comportament inapropiat serà estudiat per la Comissió i traslladat a
la direcció de l’escola.
No és permesa la presència de les famílies en les instal·lacions del centre al llarg del desenvolupament de
les mateixes.
Els nens i nenes inscrits són conduïts a les activitats escollides per un monitor/a contractat a tal efecte. Els
horaris d’inici de les activitats són aproximats i depenen de l’hora de sortida dels alumnes de les classes.
Llevat comunicació expressa per escrit, i sota els criteris establerts per la Direcció de l’escola, els infants
hauran de ser recollits pels seus responsables legals en els mateixos termes que a la sortida de l’horari lectiu.
Es sol·licita puntualitat a l’hora de la recollida un cop finalitzades les activitats extraescolars.
 ACOMPANYAMENT MONITORS/ES A LES ACTIVITATS PRÒPIES DE CAN CARALLEU
Les famílies que inscriguin directament als seus infants en activitats pròpies de Can Caralleu, poden sol·licitar
el servei d’acompanyament des de l’escola fins a les instal·lacions esportives en les mateixes condicions que
la resta d’activitats ofertades des de l’escola a través de la bústia de correu de la Comissió d’estraescolars.
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 ACTIVITATS QUE CONTEMPLEN COMPETICIÓ: FUTBOL, BÀSQUET I VOLEIBOL
A partir de 3r de primària les activitats de futbol i bàsquet contemplen tornejos escolars els divendres, i
ocasionalment algun dissabte. Per a participar en aquestes competicions, és imprescindible que els nens i
nenes estiguin inscrits en les dues sessions setmanals de l’extraescolar. Els nens i nenes que només
estiguin inscrits a l’activitat un dia, no competiran.
A partir de 4rt les activitats de bàsquet, futbol i voleibol contemplen dues sessions setmanals més la
participació en tornejos escolars divendres i algun dissabte.
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GRAELLA D’ACTIVITATS
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ESCOLA TÀBER 2019-2020
D I LLU N S

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

NATACIÓ
(16:00 - 17:30 )
P3

ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

NATACIÓ
(16:00 - 18:00)
INICIACIÓ A LA DANSA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL
(16:30 - 17:30)

P4
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

NATACIÓ
(16:00 - 18:00)
INICIACIÓ ESPORTIVA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ A LA DANSA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL
(16:30 - 17:30)

P5
CERÀMICA I
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

HIP-HOP (OPCIÓ UN DIA)
(16:30-18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ FUTBOL
(16:30 - 18:00)

INICIACIÓ ESPORTIVA
(16:30 - 18:00)
TEATRE
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA I
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)
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LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)
INICIACIÓ MUSICAL.
INICIACIÓ INSTRUMENTAL
(16:30 - 18:30)

NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP (OPCIÓ UN DIA)
(16:30-18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)
FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET (OPCIÓ UN DÍA)
(16:30 - 18:00)

2N

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)

BASQUET (SEGON DÍA)
(16:30 - 18:00)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)

NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP (OPCIÓ UN DIA)
(16:30-18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)
FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)
NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP
(16:30-18)
JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)

4R

BASQUET
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)

TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)
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NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP
(16:30-18)
JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)

TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)
NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP
(16:30-18)
JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)
VOLEI
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)
VOLEI
(16:30 - 18:00)

TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
CULTURE CLUB
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:00)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)
Activitat Escola Tàber+Costa i Llobera / Inscripció INDEPENDENT/ Acompanyament inclós
Activitat Can Caralleu / Inscripció Escola / Acompanyament inclós
Activitat Can Caralleu / Inscripció Can Caralleu / Acompanyament inclós
Activitat Escola / Inscripció Escola
Activitat Escola / Inscripció Escol L'Activitat de futbol pot ser que es fagi a Can Caralleu en funció dels cursos i disponibilitat d'espais.
Activitat Escola / Inscripció Escola
Activitat Escola / Inscripció Escola
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CALENDARI D’INSCRIPCIÓ
A continuació es presenten les dates més rellevants del calendari d'inscripció a extraescolars:

JUNY
dll

dm dx dj dv ds diu

27
3

28 29 30 31
4 5 6 7

1
8

2
9

10

11 12 13 14 15

16

17

18 19 20 21 22

23

24

25 26 27 28 29

30

1

2

3

4

5

6

7

Del 11 de Juny al 30 de Juny s'estableix el primer període d'inscripció a les activitats extraescolars

JULIOL
dll

dm dx dj dv ds diu

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

14

Fins al 9 de juliol es validaran les inscripcions rebudes. En cas de no rebre cap notificació fins al 9
de juliol, la plaça sol·licitada quedarà confirmada automàticament. Si per contra hi hagués algun
problema ens posaríem en contacte amb les famílies afectades.

SETEMBRE
dll
26
2
9

dm dx

dj dv ds diu

27 28 29 30 31
3

4

5

6

1

7

8

10 11 12 13 14

15

De l'1 de Setembre al 15 de Setembre s'obre el segon termini d'inscripcions. En aquesta ocasió
s'oferiran únicament les places disponibles, per la qual cosa es comunicarà amb antelació la
disponibilitat de places.
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PREUS ORIENTATIUS I PLACES OFERTADES
La següent taula recull els preus orientatius de les activitats extraescolars. Aquests preus estan
subjectes a petites variacions una vegada es conformin els grups, en funció del nombre d'alumnes
inscrits en cada activitat.
PREUS ORIENTATIUSEXTRAESCOLARS ESCOLA TÀBER
2019‐2020
Ludoteca
Natació
Iniciacio a la dansa
Iniciació esportiva P5
Futbol 1er (1 dia)
Futbol 2n (1 dia)
Futbol 2n (2 dies)
futbol 3r (1 dia)
futbol 3r (2 dies)
Futbol 4t
Futbol 5è
Futbol 6è
Basquet (1 dia)
Bàsquet (2 dies)
Judo (1 dia)
Judo (2 dies)
Hip Hop
Hip Hop (1 dia)
Jazz
Jazz (2 dies)
Ceràmica I
Ceràmica II
Escacs
Anglès Clip Clap
Anglès Cambridge
Tecnologia Creativa (petits)
Tecnologia Creativa (grans)
Teatre (infantil)
Teatre (primaria)
Voleibol
Culture Club
Musica
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PLACES
Mínim/Màxim
15€ per dia fixe 5€ dia aïllat
‐
36€
27€
6/16
27€
6/12
27€
6/12
27€
‐/4
41€
6/10
31€
‐/4
46€
6/10
46€
6/12
46€
6/14
46€
6/14
27€
6/12
46€
6/12
27€
8
41€
10
27€
6
41€
6
27€
4
41€
6
34€
7/10
34€
7/10
39€
7/10
34€
material: 45€
7/12
34€
material: 20€
7/12
42€
10/12
42€
15/20
37€
5/10
37€
5/12
46€
6/12
50€
9/10
Veure annex múscia

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
Nom activitat
TECNOLOGIA CREATIVA
Què volem fer?
- Introduir-los al llenguatge de la programació (1r, 2n)
- Conèixer, aprendre i familiaritzar-nos amb eines informàtiques (1r, 2n, 3r, 4t)
- Conèixer i aprendre el llenguatge de la programació (3r, 4t, 5è, 6è)
- Adquirir alguns coneixements d’electrònica (3r, 4t, 5è, 6è)
- Estimular la creativitat (tots els nivells)
- Promoure l’aprenentatge col·lectiu i la col·laboració amb els companys (tots els nivells)
Com ho fem?
- Saber fer anar i entendre el funcionament del BlueBot (robot d’inici a la programació) (1r, 2n)
- Idear i crear l’escenari per on programar el BlueBot (1r, 2n)
- Aprendre a utilitzar els ordinadors i la seva navegació (1r, 2n, 3r, 4t)
- Saber fer anar i entendre el funcionament del Scratch (plataforma de programació) (3r, 4t, 5è, 6è)
- Familiaritzar-se i entendre el funcionament del makey-makey (placa electrónica) (3r, 4t, 5è, 6è)
- Desenvolupar projectes i jocs propis amb el Scratch (3r, 4t, 5è, 6è)
- Idear i crear el suport físic pel funcionament del makey-makey (3r, 4t, 5è, 6è)
- Col·laborar a l’hora d’idear i crear els projectes entre els companys (tots els nivells)
Quins dies?

Dimecres, de 16:30 a 18:00.
Qui som?
La Mandarina de Newton. Empresa dedicada a la divulgació científica i tecnològica mitjançant la combinació de disciplines i
metodologies diferents, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge col·lectiu, la creativitat, el pensament crític i el coneixement
científic i la cultura de la innovació.
Monitors:
Marta Bereau Mitjavila: biòloga de formació i estudiant de nutrició; tallerista dels tallers de ciència a l’espai migdia de l’escola
Tàber; divulgadora i coordinadora d’altres projectes de La Mandarina de Newton.
Pol Vicente Audi: enginyer industrial de formació; especialitzat en energia, medi ambient i sostenibilitat; tallerista dels tallers de
ciència a l’espai migdia de l’escola Tàber.
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Nom activitat
TALLER D’ESCACS
Què volem fer?
A mes de Motivar als alumnes en la pràctica dels escacs i Inculcar valors esportius.:
Alumnes de 1er i 2on
-Fomentar el control de l'espai.
-Conèixer el moviment de les peces.
-Conèixer la finalitat del joc (fer escac i mat).
-Saber que la partida pot tenir diferents resultats.
-Prendre contacte amb alguns punts avançats del reglament (com l'enroc).
Alumnes de 3er i 4rt
- Aprofundir en el reglament bàsic.
- Ampliar el coneixement sobre l'escac i mat mitjançant la presentació de patrons.
- Introduir el càlcul de jugades (tàctica).
- Entendre el valor de les peces i la relació que es dóna entre elles durant la partida.
- Introduir l'elaboració de plans (estratègia).
Alumnes de 5è i 6è
- Ampliar el coneixement sobre l'escac i mat, mitjançant la presentació de nous patrons.
- Aprofundir en els aspectes estratègics i tàctics del joc.
- Valorar la seguretat del rei.
- Aprofundir en els conceptes d'obertura.
Com ho fem?
- Classes grupals i també personalitzades.
- Us de material didàctic i audiovisual.
- Classes teòriques grupals amb participació alternades amb pràctica.
- Competicions a nivell intern.
- Fitxes d’exercicis i jocs didàctics.
Quins dies?
L’activitat s’efectua els dijous de cada setmana en 2 grups separats per nivells i edats, de 16:30 a 18h.
Hi ha diverses competicions complementaries a l’activitat, sempre fora del centre i opcionals.
Aquestes competicions són:
 Torneig escolar de Barcelona individual (recomanat per nivells avançats).
 Torneig escolar de Barcelona per equips (recomanat per nivells mig i avançats)
 Torneig escolar Tres Peons (recomanat per a tots els nivells)
 Altres tornejos
Qui som?
Monitor i professor d’escacs Jaume Gallart, mestre català d’escacs, amb 11 anys d’experiència com a professor d’escacs en
centres i clubs. Actual jugador del Tres Peons, equip a la màxima divisió de la Lliga Catalana d’escacs.
Monitor i professor d’escacs Gustavo Magallanes, jugador experimentat d’escacs amb més de 2100 punts d’elo, informàtic i actual
monitor de l’Escola d’Escacs Miguell Illescas.

Página 12

Nom activitaat
CERÀMICA ( LA TERRA, EL
E SUPORT DE
E LES NOSTRE
ES FANTASIES
S)
Què volem feer?
f
com a sup
port puguin creaar les seves obrres potenciant
L’objectiu prinncipal del taller de ceràmica éss que cada nenn mitjançant el fang
al màxim la sseva creativitat
Com ho fem?
1. Hàbits: Tennir cura del talleer, deixar endreeçat i net a l’horra de marxar, coonservar els estris, utilitzant-loos pel que serveeixen,
mantenint-loss nets i endreçaats, tenir cura dee la neteja perssonal, posar la bata
b sempre que calgui y rentaar-se les mans.
2. Comportam
ment i aptituds: Respectar els materials, el talller i el treball propi i dels comp
panys. De micaa en mica ser auutònoms i
saber resoldrre les necessitaats primordials dintre
d
del taller sense l’ajut dell monitor.
3. Desenvoluupament de creaativitat: Afavorirr la comunicacióó del nen a parttir d’una activita
at expressiva, ddesenvolupar laa capacitat de
percepció i reepresentació i provocar
p
una reelació emocionaal i sensitiva am
mb la mateixa ob
bra plàstica.
4. Metodologia: Treballem amb
a el següent procediment: eesbossos, provees, técnica, exp
perimentació i accabat.
5. Tècniques a treballar: Moodelatge, xurross, planxes, buid at, textures, enngobes, esmalt.
Quins dies?

Dilluns: 3º, 4ºº, 5º i 6º
Dimecres: P55, 1º i 2º
Qui som?
MERCHE TO
ORRAS , Ceram
mista
Vaig començçar a fer ceràmicca molt petita a un taller al barrri del Guinardóó. Vaig estudiar ceràmica a l’esscola Massanaa i vaig obtenir
el títol de d’arrts i oficis de la LLOTJA.
He fet tallers per nens, jovess i adults a diferents centres i ccasals.
Sóc sòcia de la ACC (Assocciació de Ceram
mistes de Cataluunya) amb la quue participo a fiires i exposicionns col·lectives.
Aquest és el quart any que faig
f el taller de ceràmica a l’esscola Taber.
v
el meu innstagram: @maarseaceramic.
Si voleu veurre la meva obraa actual podeu visitar
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Nom activitat
ANGLÈS : CLIP CLAP-ENGLISH FOR KIDS / CAMBRIDGE
Què volem fer?
Amb el mètode d’anglès de CLIP-CLAP ENGLISH FOR KIDS (P3-2ON) iniciem als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària en l’aprenentatge significatiu de l’anglès d’una manera natural, simulant l’adquisició de la llengua materna. Clip ClapEnglish for kids és un mètode actiu, divertit, estimulant, flexible i efectiu, basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través
del joc, de les cançons i sobretot de les històries, per tal de poder crear situacions en anglès, en les que l’alumne pot desenvolupar
al màxim les seves habilitats lingüístiques per tal de comunicar-se en aquest idioma.
CAMBRIDGE (A PARTIR DE 3ER)
Mitjantçant la metodologia d’aprenentatge Cambridge els estudiants utilitzen la llengua que estudien des del primer dia de classe.
Encara que la gramàtica i el vocabulari s’estudiïn llegint i escrivint, l’èmfasi rau en què els estudiants siguin capaços de comunicarse, per això les classes inclouen molta pràctica d’escolta i convers, sovint en parelles o en petit grups, maximitzant el temps
d’escolta i parla de cada estudiant. Més de 2000 persones es presenten cada any a fer exàmens oficials de Cambridge a tot el
món. Ho fan per obtenir una titulació de reconeixement internacional que acreditarà el seu coneixement del idioma i els ajudarà en
els seus estudis i més endavant en el món laboral.
Com ho fem?
Els alumnes, conjuntament amb els personatges de Clip Clap-English for kids, es veuen immersos en una sèrie de situacions
quotidianes en les que s’utilitza l’anglès des del primer minut de classe.
Les històries que treballem són les que ens proporcionen la possibilitat de crear unes classes dinàmiques, participatives i
motivadores, adequades a cada edat, i amb les que garantim l’aprenentatge global de l’idioma.
Volem crear, als nostres alumnes, la necessitat de comunicació, assegurant així que l’ aprenentatge del nou idioma estigui
totalment contextualitzat i sigui quelcom més que una simple llista de paraules inconnexes.
Totes les activitats tenen com objectiu principal l’ús de la llengua. El que pretenem és crear la necessitat d’utilitzar el llenguatge en
cada situació.
Quins dies?
Dilluns de P3 a 2on de 16.30-17.30h
Dijous de 3er-6è de 16.30-17.45h
Qui som?
La Fundació Llissach és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu el disseny, organització i oferta d'activitats
d'educació en el lleure i organització d'activitats escolars. És una entitat amb molts anys d'experiència i amb un ampli equip
d'educadors propi que organitza i ofereix un gran ventall d'activitats.
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Nom activitat
JUDO
Què volem fer?







Fomentar aquest esport com a hàbit saludable i educatiu.
Conèixer i utilitzar el vocabulari tècnic de l’activitat.
Executar òptimament els moviments amb el propi cos
Executar òptimament els moviments amb Uche.
Aprendre a respectar les diferències i semblances entre el cos d’un mateix i els dels altres
Promoure uns valors i actituds positives que contribueixin a formar la personalitat dels nens/es: autonomia, disciplina

Com ho fem?
Petits:
 Desplaçaments: Tan dret com a terra o amb parella
 Equilibris
 Velocitat en les acciones motrius
 Caigudes
 Moviments motrius en posició bípeda/amb el cos a
terra.

Grans:






Desplaçaments tant de dret com a terra amb parella.
Projeccions
Immobilitzacions
Caigudes
Kumi-Kata

Quins dies?
Els dies d’activitat son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 els grans ( 4rt, 5è i 6è ) i dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 el grup de
petits ( 1er, 2on i 3er ) . El dia del festival de Judo es realitza un divendres a la tarda a final de temporada.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
BÀSQUET
Què volem fer?
 Millorar la tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
 Executar els elements tècnics i tàctics bàsics del bàsquet.
 Realitzar i assolir els diferents tipus de passades, recepcions, llançaments, i bot.
 Conèixer i executar la tècnica de defensa i d’atac en situacions de joc.
 Conèixer i acceptar la normativa bàsica del bàsquet.
 Iniciar la tàctica específica del bàsquet.
Quins dies?
Els entrenaments son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 en el cas dels nens/es de 5é i els dilluns de 16:30 a 18:00 en el cas
dels nens/es de 3er i 4rt. En cas de competir en el CEEB els partits son els divendres a la tarda en horaris de 18:15 o 19:15 o
dissabtes al mati.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
VOLEIBOL
Què volem fer?
 Millorar la tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
 Executar els elements tècnics i tàctics bàsics del voleibol.
 Conèixer i executar la tècnica de defensa i d’atac en situacions de joc.
 Conèixer i acceptar la normativa bàsica del voleibol.
 Iniciar la tàctica específica del voleibol.
Quins dies?
Els entrenaments son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00. En cas de competir en el CEEB els partits son els divendres a la
tarda en horaris de 18:15 o 19:15 o dissabtes al mati.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
DANSA I JAZZ
Què volem fer?





Experimentar amb tots els elements de la dansa: el cos, l’espai, el temps, les relacions.
Prendre consciència del propi cos, mitjançant el treball postural, amb i sense música.
Educar l’espontaneïtat, la capacitat de creació i la imaginació.
Participar en la creació e les coreografies del festival de fi de curs.

Quins dies?
Els dos dies d’activitat son els dimarts i dijous de 16:30 a 18:00. El dia del festival de dansa i jazz es realitza un divendres a la
tarda a final de temporada.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
Nom activitat
FUTBOL
Què volem fer?
 Millorar la tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
 Executar els elements tècnics i tàctics bàsics del futbol sala.
 Conèixer i saber dur a la pràctica els aspectes tècnics i tàctics bàsics del futbol sala per realitzar una competició 5 vs 5.
 Dur a la pràctica, conèixer i respectar els aspectes reglamentaris bàsics del futbol sala.
 Mantenir una actitud de Fair-Play i activa al llarg de les diferents sessions de futbol sala.
Quins dies?
Els entrenaments son els dimarts i dijous de 16:30 a 18:00. En cas de competir en el CEEB els partits son els divendres a la tarda
en horaris de 18:15 o 19:15 o dissabtes al mati.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
TEATRE
Què volem fer?
P4 i P5
Ajudar al creixement del alumnes en l’expressió de les seves idees i la seva autoafirmació. Els ajudem a reconèixer les seves
emocions i com expressar-les.
1r/2n:
Aprendre mitjançant els contes populars a organitzar-nos i ser capaços d’explicar una història en grup. Aprendre a expressar idees
individualment i en conjunt, aprendre a escoltar als altres i a afirmar-nos com amb individus amb idees, opinions i sentiments
propis.
3r/4rt:
Juguem amb contes de pedagogs per aprendre a transformar-los i reinventar-los canviant finals o principis, afegint personatges,
etc. Per a expressar emocions i idees pròpies.
5è/6è:
En aquests cursos introduïm la tècnica de Comedia dell’arte per a despertar el cos i aconseguir expressar acompanyats de la
gestualitat, sentiments i emocions de manera que arribin millor al públic. Introduïm la mitologia per a entendre la nostra societat i
les conductes humanes.
Com ho fem?
P4 i P5
Amb l’escolta de contes i el joc dins dels contes, juguem a ser els personatges i representem històries que ens inventem amb
aquests personatges.
1r/2n:
Jugant a representar contes populars i contes de creació en grup.
3r/4rt:
Ho fem amb l’aprenentatge de tècniques interpretatives: clown.
5è i 6è
- Ho fem amb l’aprenentatge de tècniques interpretatives: clown
- Ho fem de forma molt lúdica i establint molts paral·lelismes i connexions amb els estereotips actuals.
- Partim de les seves inquietuds i treballem amb improvisacions que els condueixen a un major coneixement del seu cos, de la
seva veu i de les seves inseguretats i per guanyar en autoestima i seguretat a l’hora d’expressar-se.
Quins dies?
1er/2on/3er: Dimecres: 16.30-18.00
4rt/5è/6è: Dilluns 16.30/18.00
Qui som?
Lazzigags va néixer fa més de 20 anys amb l’objectiu d’apropar el teatre als nens i nenes i adolescents. Actualment treballem en
més de vint centres educatius d’infantil, primària, secundària, batxillerat i diversitat funcional de Barcelona i rodalies (Espai
Lazzigags – Teatre a les escoles) i impartim cursos d’arts escèniques a les nostres instal·lacions, situades al barri de Sants de
Barcelona (Espai Lazzigags –Escola d’arts escèniques).
La programació de Lazzigags està pensada per nivells educatius, seguint el currículum d’educació infantil, primària, secundària i
batxillerat publicat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera treballem en la línia
pedagògica dels ensenyaments reglats.
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Nom activitat
INICIACIÓ ESPORTIVA
Què volem fer?
‐

Treballar iniciació a esports individuals i col·lectius.

‐

Treballar fonaments tècnics de les diferents modalitats esportives.

‐

Conèixer la normativa bàsica de cada esport.

Com ho fem?
Realització de diferents sessions a nens i nenes de P5 i 1r de
Primària on es treballaran els fonaments de diferents esports
programats mitjançant jocs pre - esportius, exercicis específics
de cada un dels esports i jocs de cooperació i col·laboració.
Per tal de Fomentar la pràctica esportiva, la cohesió i cooperació
entre els nens i el respecte als companys i a les normes.

‐
‐
‐
‐

Conèixer les normes bàsiques de cada esport
programat.
Treballar les diferents habilitats motrius bàsiques de
cada esport.
Iniciar-se en els elements tècnics bàsics de cada
modalitat.
Saber actuar en grup.

Quins dies?
Els dies d’activitat són el dimarts de 16:30 a 18:00. Un dia per setmana cada franja d’edat.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.

Página 20

Nom activitat
HIP HOP
Què volem fer?
 Experimentar amb tots els elements del hip hop: el cos, l’espai, el temps, les relacions.
 Prendre consciència del propi cos, mitjançant el treball postural, amb i sense música.
 Educar l’espontaneïtat, la capacitat de creació i la imaginació.
 Participar en la creació e les coreografies del festival de fi de curs.
Quins dies?
Els dos dies d’activitat son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00. El dia del festival de Hip Hop es realitza un divendres a la tarda
a final de temporada.
Qui som?
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
CULTURE CLUB
Què volem fer?
DISSENY GRÀFIC - 1r trimestre
Descobrirem què és el disseny gràfic a través d'exercicis pràctics i sense fer servir ordinadors. Experimentarem amb el color, la
tipografia, la imatge, la composició. Dissenyarem logotips, cobertes de llibre, pòsters...
Taller impartit per Lorena Alonso, dissenyadora gràfica. Estudio Gerundio Experimenta.
GRAVAT I ESTAMPACIÓ - 2n trimestre
En aquest taller treballarem amb materials professionals de gravat: gúbies, tintes, rodets de cautxú, tampons, abecedaris de
goma... papers especials, bosses de cotó i/o samarretes... Explorarem diverses maneres d'estampar i de crear el nostre propi
suport, però sobre tot, sereu vosaltres els que decidireu què voleu estampar i com ho fareu.
Taller impartit per Marisa Stinga, professora de gravat. Cool Recycling.
FOTO I CINE - 3r trimestre
La capacitat d'observació i sorpresa de nens i nenes és l'eina més valuosa per captar bones imatges. A més, cal motivació,
tècnica i pràctica.
En aquest taller treballarem, primer la fotografia i després el cine, des d'una teoria bàsica, amb exemples i posant en pràctica el
que hem vist. Així,s'adquiriran coneixements de llenguatge i tècnica que afavoriran la imaginació i capacitat de creació.
Material: càmera digital (si és possible)
Taller impartit per Luisa Jaurrieta, dissenyadora, realitzadora i directora d'art freelance.
Quins dies?
GRUP DIMARTS: cicle mitjans
GRUP DIJOUS: cicle grans
La durada de l'extraescolar és de 1h i 30 minuts.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Lorena Alonso, dissenyadora gràfica. Estudio Gerundio Experimenta.
Marisa Stinga, professora de gravat. Cool Recycling.
Luisa Jaurrieta, dissenyadora, realitzadora i directora d'art freelance.
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ANNEX: MÚSICA

OFERTA TARDES DE MÚSICA 2019- 2020
•
•
•
•
•
•

“Música i Moviment” (P4-P5)
“Música i Moviment” i “Roda d'instrument” (1er)
“Combo - llenguatge” (2on - 6è)
“Instrument” (2on – ESO): violoncel, violí, guitarra, piano i clarinet.
“Grup de guitarra i veu” (ESO): Només per a alumnes del Costa.
TARDES DE DIVENDRES (Només per a alumnes del costa en horari de 14:3016:30h)
(veieu més avall la descripció de les assignatures)

HORARIS
P4-P5, de 16:30 a 17:30
•

DIJOUS – escola Tàber

de 1er a 6è de primària, a partir de les 17h*
•

DIJOUS – escola Costa i Llobera**

* Els horaris s'adapten a la graella que es conforma a principis de curs que resulta del total d'alumnes
que tenim i els instruments que toquen.
** Els alumnes de les escoles Tàber i Dolors Monserdà-Santapau, es dirigeixen a l'escola Costa i
Llobera acompanyats per monitors o professors de les Tardes de música.

LES CLASSES ES REALITZEN D'OCTUBRE A JUNY
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QUOTES
• Les quotes són mensuals. (d'octubre a Juny)
• Les condicions de baixa s'adaptaran a la política de les extraescolars de l'escola Tàber
P4 i P5 .................................... 45€
1er............................................ 73€
2on – 6è ..................................90€

DESCRIPCIÓ de les ASSIGNATURES
Música i Moviment (P4 - P5 i 1er). Sessions que proposen endinsar-nos al món de la música des del
moviment. D’aquesta manera l’alumne assumeix intuïtivament paràmetres fonamentals per a la seva iniciació
musical.
Es treballaran conceptes relatius al ritme, afinació, l’escolta. Així com a la cultura musical general (audicions,
reconeixement d’instruments, d’estils musicals).
Roda d'instrument (1er): Al llarg del curs els alumnes de 1er coneixeran i treballaran durant unes quantes
setmanes amb cada un dels instruments que oferim a l'escola. Una bona manera d'entrar en contacte amb la
pràctica instrumental i la naturalesa de cada instrument.
Combo-llenguatge (2on – 6è de primària). Sessions pensades per alumnes que s'inicien en l'instrument i
com a conseqüència a la teoria musical. Mitjançant peces interpretades col·lectivament es treballaran els
ítems teòrics implicats. Una camí per endinsar-se a la part abstracte de la música a través de la pràctica.
Instrument (2on primària – ESO). Classes d'iniciació i perfeccionament de la pràctica instrumental.
Possibilitat de formar-se en la interpretació del piano, Violoncel, violí, guitarra i clarinet. Classes amb
professorat professional. Hi ha d'haver un mínim d'alumnes inscrits per poder oferir classes de cada
instrument. (individual o grups reduïts).
Grup de guitarra i veu. Activitat dirigida a alumnes d’ESO. La seva intenció és la de saber-se acompanyar
amb la guitarra cançons que cantem. Una part del repertori que es treballarà sorgirà de l’interès dels alumnes
del grup. Amb això es pretén fomentar una experiència musical basada amb allò «personal». Que connecti
doncs amb la sensibilitat, gustos i interessos dels alumne.

RATIOS:
Totes les activitats tenen unes ratios de: mín.: 7 / màx.: 12 alumnes. excepte guitarra i veu : Mín:
10 alumnes.
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