QUI SOM

VA DE LLEURE GESTIÓ D'EXTRAESCOLARS

Va De Lleure és una entitat educativa especialitzada en la gestió a la carta de serveis per a
l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu
principal oferir un servei de qualitat.
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis.
A DLleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal tret
diferencial. Per això, disposem d'un equip de professionals preparats per realitzar qualsevol
activitat.
Els nostres clients són Ajuntaments, AMPA,s, AFA's, AFI's, Escoles infantils, de primària i instituts
entre d'altres.

VaDeLleure
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EXTRAESCOLARS
TORRE DE LA LLEBRE
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Segueix-nos a les xarxes socials!
WWW.VADELLEURE.CAT
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l’ensenyament, l’alimentació, i les activitats infantils en el temps de lleure que té com a objectiu
principal oferir un servei de qualitat.
Treballem en l'àmbit de l'educació en el lleure i totes les nostres activitats estan definides amb
uns criteris educatius molt clars, que són l'eix transversal de tots els nostres serveis.
A DLleure sabem que les persones que formen part del nostre equip són el nostre principal tret
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"L'art d'ensenyar és l'art d'ajudar a descobrir"

M. Van Doren

EL NOSTRE IDEARI

VA DE LLEURE GESTIÓ D'EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són un complement indispensable a l'educació reglada.
Per això, oferim una sèrie d'activitats que permeten als participants el creixement personal i la
relació entre altres persones.
L'organització de l'activitat es fa conjuntament amb l'entitat interessada per tal de personalitzar al
màxim les activitats sempre seguint tant l'ideari de l'escola com el nostre. Realitzem una anàlisi
de les necessitats del centre i a partir d'aquí planifiquem i programem diferents activitats i
accions.
Els nostres objectius generals són:

Potenciar el diàleg com a
resolució de conflictes

Conèixer a nous companys i
companyes i potenciar la
relació entre aquests

Tenir cura del
material i de
l'espai per tal
d'afavorir el bon
desenvolupament
de l'activitat

Introduir a l’infant en
activitats educatives en
l’àmbit del lleure que li creïn
interessos i motivacions

Treballar hàbits i actituds
relacionades amb el
benestar, la seguretat i la
higiene personal

ELS NOSTRES SERVEIS
VA DE LLEURE GESTIÓ D'EXTRAESCOLARS

Servei de menjadors
escolars, cuines in situ
i servei de càtering a
escoles

Organització
d'excursions i
colònies escolars

Activitats
extraescolars

Gestió de casalets i
casals d'estiu

Monitoratge per a
reunions de famílies,
excursions i colònies
escolars

Servei d'acollida
matinal i de tardes

Gestió d'uniformes escolars

Consulta'ns els nostres preus!

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
VA DE LLEURE GESTIÓ D'EXTRAESCOLARS

1

PROGRAMACIONS DIÀRIES
Totes les activitats tenen una planificació de la sessió per tal de
garantir el compliment dels objectius i les competències.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Mitjançant el blog, els/les coordinadors/es, circulars i informes de
valoració.

3

JORNADES ESPECIALS
Porta un/a amic/ga, Jornades de participació familiar, portes
obertes i festivals de final de curs.

GESTIÓ DE PERSONAL
Contractació, substitucions, nòmines...

5

2

GESTIÓ DE REBUTS
Cobrament i gestió d'impagaments

4

BELLUGA'T
EDUCACIÓ INFANTIL

El belluga’t pretén ser l’opció de dansa per als
més petits. Es busca que els infants
experimentin amb el seu cos i gaudeixin amb
diferents músiques, treballant el ritme, la
coordinació i percepció espacial a partir de jocs
i diferents dinàmiques.
La dansa ens permet millorar la creativitat del
cos i fa que els infants coneguin millor el seu
cos i les seves emocions, gaudint del

COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques acompanyades
amb música organitzem la sessió en tres parts.
Els primers minuts escalfem el cos amb

moviment i del ritme.

activitats i jocs força actius i posteriorment
comencem a dinamitzar objectius més
específics. Abans de marxar ens acomiadem
amb exercicis de tornada a la calma i
estiraments.
Totes aquestes habilitats es duran a terme a
través d'una coreografia que mostrarem a final
de curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Fomentar la
capacitat
d'improvisació

Identificar aspectes
relacionats amb la
lateralitat

Potenciar
l'expressió
corporal

Treballar el
ritme i la
percepció
del so

Conèixer
diferents estils
musicals

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL

Millorar la
coordinació
motriu

Treballar la
relaxació

Ser capaços de
seguir una
coreografia

CUINA INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

Alimentar-nos és una necessitat bàsica per
l’ésser humà, però també és un plaer i cada
vegada més un art. Per aquest motiu volem
oferir als infants la possibilitat d’aprendre les
nocions bàsiques de la cuina.
L’objectiu és que els participants gaudeixin de
l’alimentació alhora que els ensenyem hàbits
saludables i els motivem a tastar i
experimentar amb aliments nous.

COM HO FEM?
A través de diferents propostes culinàries com
primers plats, segons, postres i aperitius
experimentarem textures, olors i gustos.
Treballarem tècniques diverses tenint en compte
la seguretat i la higiene. A cada sessió sortiran
amb una petita mostra del que han cuinat.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Potenciar la

- Distingir els utensilis utilitzats.
- Assolir els hàbits de neteja.

psicomotricitat
mentre fem ús
dels estris de
cuina

Distingir els
utensilis
utilitzats

Crear la curiositat
per les receptes de
cuina i realitzar-les
seguint les
instruccions

Reconèixer els
ingredients i els
passos seguits
a l’hora de
realitzar una
recepta

Identificar els
ingredients i
textures

PREU - 19 euros/mes + 15 euros/trimestrals de material.
No inclou carmanyola. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Millorar la
coordinació
motriu
Ser capaços
d'elaborar una
recepta

MULTIESPORTS
EDUCACIÓ INFANTIL

Mitjançant el joc l’infant anirà aprenent els
valors que transmet l’esport (esforç,
cooperació, treball en equip, etc.) i també anirà
descobrint les seves habilitats i els seus gustos
en aquest àmbit. Amb la incorporació de
diferents elements (pilotes, cordes, xarxa, cons,
anelles, etc.) els alumnes podran experimentar
i practicar la iniciació a diferents esports.

COM HO FEM?
Començarem la sessió dinamitzant escalfaments
lúdics i a partir de la diversitat de materials i l'ús
de la pilota tova treballarem habilitats esportives
com el xut, els llançaments, el bot, la passada a
través de jocs cooperatius i d'altres activitats més
tècniques.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Desenvolupar
les habilitats
coordinatives

Aprendre les
habilitats
motrius
específiques
pròpies de
l’esport.

Tenir els
primers
contactes
amb diferents
esports

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL

Respectar la
diversitat motriu

Potenciar el
coneixement i
control del propi
cos en
situacions
diverses (repòs,
moviment...).
Assolir un
domini corporal i
postural adient.

MANUALITATS EN ANGLÈS
EDUCACIÓ INFANTIL

Aquesta activitat té per objectiu introduir als
infants en el món de l'art i de la imaginació així
com treballar la llengua anglesa.
Mitjançant diferents materials i tècniques
convidem als infants a crear, a provar i
experimentar mentre es dinamitza tota la
sessió en anglès.
Amb sessions dirigides, amb materials ja
coneguts i d'altres nous i potenciant la creació
a partir de material reutilitzable o reciclat i
sempre buscant que l'alumne gaudeixi de

COM HO FEM?

l'activitat mentre fa una immersió lingüística.

Oferirem als infants diversos materials manipulatius i
durem a terme l'activitat proposada, explicant els
passos a seguir abans de començar a treballar,
treballarem vocabulari específic de la temàtica
treballada.
Les activitats estan pensades perquè durin com a molt
dues sessions i puguin observar resultats a curt termini i
endur-se la feina feta a casa.
Donarem importància a la recollida i neteja de tots els
estris utilitzats aixó com a l'evolució de la parla en
anglès.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Incentivar la
capacitat
creativa i la
imaginació

Desenvolupar el
coineixement i la
parla de la
llengua anglesa

Estimular la
capacitat màxima
pel que fa a
destreses,
actituds i
competències
manipulatives.

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL

Potenciar el
treball en equip
per tal de deixar
l'aula i el material
net i endreçat per
poder seguir
treballant

Conèixer les
diferents
emocions
representades
en diferents
suports visuals.

TEATRE
EDUCACIÓ INFANTIL

El teatre afavoreix l’infant en diferents àmbits.
A través de jocs i activitats en grup o
individuals, són ideals per ajudar als infants a
desenvolupar l'expressió verbal, emocional i
corporal, fomenta la socialització i afavoreix la
comunicació.
El joc teatral permet treballar aspectes claus
en el desenvolupament dels nens i nenes que
utilitzaran en el seu dia a dia.

COM HO FEM?

Una primera part es dedica a fer un escalfament i
activar el cos a partir del joc. La part central de
l’activitat es destina a treballar competències o
objectius específics a partir de l’expressió corporal i la
teatralització. En funció de la seva evolució el/la
monitor/a escollirà una obra teatral per posar en
pràctica tot el que han treballat al llarg del curs i
mostrar-ho a les famílies.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
ASSOLIR?
Utilitzar del cos
com eina per a
comunicar-se i
interrelacionarse
Desenvolupar la
capacitat creativa de
l’alumne

Millorar el
llenguatge i
l’expressió
del nen/a

Desenvolupament
de la psicomotricitat
i del moviment
espacial

Reconeixement de
les emocions i
adquisició de
control sobre
aquestes.

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL

Vèncer la timidesa
potenciant aspectes
personals
(improvisació,
rapidesa en presa de
decisions, assimilació
de sorpresa i reacció
espontània)

Aproximar a la
improvisació

POTI-POTI
EDUCACIÓ INFANTIL

Aquesta és una activitat pensada per descobrir
i experimentar una gran varietat de disciplines.
D'aquesta manera oferim l'oportunitat a l'infant
de descobrir tot allò que li agrada i on es pot
sentir més còmode.

COM HO FEM?

Intercalem diverses activtats que atrauen als més
petits. Contes, manualitats, jocs, racons, cuina i petits
experiments per tal d'estimular les intel·ligències
múltiples de l'infant.
Cada setmana treballarem una competència diferent,
totes elles programades prèviament però preparades
per interactuar entre ells, potenciar la creativitat, el
pensament lliure i conèixer una pinzellada de
diferents matèries.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Representar i evocar
aspectes de la realitat
viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los
mitjançant les possibilitats
simbòliques que els
ofereix el joc i altres
formes de representació.

Desenvolupar habilitats de
comunicació, expressió,
comprensió i
representació per mitjà dels
llenguatges corporal,
verbal, gràfic, musical,
audiovisual i plàstic.

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Tastar diverses
habilitats per tal de
potenciar la
creativitat i el
pensament lliure.

Aprendre i
gaudir de l’
aprenentatge,
pensar i crear,
qüestionar-se
coses.

Gaudir de les
diferents
activitats
incentivant
diverses
habilitats

INICIACIÓ AL PATINATGE
EDUCACIÓ INFANTIL

El patinatge és un esport que treballa diversos
objectius de forma transversal.
Treballem la iniciació sobre rodes, ja sigui amb
patins de línia o de 4 rodes per tal de començar
a potenciar l'equilibri i la coordinació sobre els
patins.

COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i
activar el cos a partir del joc sobre els patins. La part
central de l’activitat es destina a treballar la vessant
més tècnica amb objectius específics a partir d'una
coreografia, circuits o mostra de figures i pràctica
constant. Donem especial importància a l'ús de
proteccions.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Aprendre a
frenar de
manera
autònoma

Aprendre a tenir
estabilitat a sobre
d’uns patins

Desenvolupar
la capacitat
creativa de
l’alumne

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Conèixer la
correcta
col·locació dels
patins i les
proteccions

Transmetre la
importància del
treball en equip i
la cohesió grupal

Treballar la
coordinació,
lateralitat i
percepció
espacial

BATUKADA INFANTIL
EDUCACIÓ INFANTIL

Les extraescolars de La Batuescola són tallers
participatius a partir dels quals es treballen
multitut de continguts musicals amb el ritme
com a protagonista. El fet de fer-ho en grup
ens permet abordar també el treball en equip,
els rols, el lideratge i la cooperació sempre des
d’un plantejament completament lúdic, que
reforça de manera extraordinària el vincle de
l’equip. El seu caire divertit i desenfadat,

COM HO FEM?

converteix els tallers de percussió en una
activitat única, que busca crear experiències
rellevants amb la música, un llenguatge
emocional de caràcter universal.

Als tallers extraescolars combinem la pràctica instrumental (ja sigui
amb instruments de batucada com amb boomwhackers o percussió
corporal) amb jocs rítmics, danses i cançons que ens apropen a la
cultura brasilera però també a la d’arreu, sempre amb l’objectiu de
gaudir la música en grup amb el cos i amb la ment. També reservem
un important espai per a la creativitat en totes les activitats que
plantegem, doncs creiem que és fonamental per a créixer com a
persones.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Estimular les
relacions en el temps
de lleure a través
d’una activitat
artística, lúdica,
col·lectiva i
saludable.

Comunicar-se a
través de la música,
un llenguatge
emocional i
universal.

Aprofundir en el
treball en equip, la
responsabilitat
individual dins del
col·lectiu i les
conseqüències en el
resultat final.

Potenciar
l’expressivitat
corporal i
actitudinal.

PREU - 32 euros/mes. 18€ DE MATRÍCULA PER INFANT.

Potenciar la
memòria fugaç i
la capacitat
d’improvisació.

Dotar d’eines per la
motivació i la
superació
satisfactòria de les
expectatives
individuals i
col·lectives.

DANSA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quan dansem el cos es posa en marxa, la qual cosa afavoreix el coneixement de l’espai i del
propi cos, ja que tensa i inhibeix grups musculars afectats.A la dansa se li poden atribuir els
beneficis de qualsevol disciplina esportiva, tant a nivell físic com mental. Dota de més agilitat,
millor coordinació i equilibri, ajuda a concebre el propi cos, evita el sedentarisme i afavoreix una
millor salut cardiovascular, etc., però també millora la memòria, la creativitat i la sensibilitat.

COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques acompanyades amb
música organitzem la sessió en tres parts. Els primers
minuts escalfem el cos amb activitats i jocs força actius
i posteriorment comencem a dinamitzar la part més
tècnica on tenen lloc els objectius específics, treballem
coreografies i diversos estils musicals. Abans de
marxar ens acomiadem amb exercicis de tornada a la
calma i estiraments.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Desenvolupar la
consciència
corporal de
l’infant

Comprendre i
assimilar una sèrie
de conceptes i
exercicis tècnics
relacionats amb la
dansa

Potenciar la
concentració
dels infants
Aproximar a la
improvisació

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Treballar la
coordinació i la
percepció
espacial

Desenvolupament
de la psicomotricitat
i del moviment
espacial

Desenvolupar la
capacitat creativa de
l’alumne

Transmetre la
importància del
treball en equip

CUINA PRIMÀRIA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’objectiu és que els participants gaudeixin de l’alimentació alhora que els ensenyem hàbits
saludables, tècniques culinàries bàsiques, crear el seu propi receptari i els motivem a tastar
aliments nous.

COM HO FEM?
El taller de cuina s’adaptarà al nivell dels alumnes i a
la infraestructura disponible i sempre tenint en
compte la seguretat, la higiene i la manipulació dels
aliments. Els alumnes podran manipular els aliments
i crear noves propostes a partir de les pautes i
ingredients que s’aniran introduint al llarg del curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Elaborar
un
receptari

Adquisició d'hàbits
higiènics específics
de la cuina
( rentar-se les mans,
cabell recollit, portar
davantal, recollir i
netejar el material...)

Aprendre
diferents
tècniques
culinàries

Augmentar el grau
d’atenció davant d’una
tasca relativament
llarga.

Adquirir hàbits
d’alimentació
saludable i
estratègies per
cuinar receptes
senzilles.

Descobrir,
prendre interès i
curiositat per la
cultura
gastronòmica

PREU - 19 euros/mes + 15 euros/trimestre per material. No inclou carmanyola.
ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Comprovar
que les
mesures de
pes i volum
tenen una
utilitat

TÈCNIQUES DE DIBUIX
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El dibuix és un tipus d’art que permet en molts casos expressar el que sent l’artista que el
realitza. Per dur a terme els diferents tipus de dibuix que existeixen hi ha diverses tècniques que
treballarem en aquesta extraescolar.
Coneixerem diverses tècniques relacionades amb el dibuix com el carbó, llapis, pastel, tinta
xina, gouache. Coneixerem els principals materials i gaudirem de la creativitat dels alumnes.

COM HO FEM?
A partir de diverses dinàmiques organitzem la sessió en
tres parts. Els primers minuts presentem l'activitat i la
tècnica treballar, durant la part central de la sessió
desenvoluparan l'activitat i els últims minuts valoraran la
feina feta i recolliran els estris per tal de mantenir-los en
bon estat per seguir treballant.
Treballarem per projectes, donant continuitat a una
mateixa tècnica durrant diferents sessions fins a
consolidar-la i adquirir-ne cert domini.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Desenvolupar
el dibuix
figuratiu

Manipular les
diferents tècniques i
possibilitats del
dibuix

Experimentar
les possibilitats
plàstiques que
ofereixen els
diversos
materials

Estimular la
imaginació i
la creativitat

Adquirir hàbits
d’observació
visual, retenció i
imaginació

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Saber expressarse lliurement
mitjançant
diferents
tècniques

Iniciar-se en el
coneixement dels
sistemes de
representació i la
seva aplicació en
expressió de cossos
mitjançant diverses
perspectives.

Ser capaços de
traduir
plàsticament les
emocions

SKATE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’skateboarding és un esport que actualment té molta presència entre infants i joves.
A partir d’aquesta activitat descobrirem les diferents possibilitats motrius, lúdiques i d’adquisició
de coneixements i valors fomentant la seva participació davant del plantejament de diferents
exercicis on aprenguin a accelerar, reduir la velocitat, girar, frenar i orientar-se amb l’skate.

COM HO FEM?
Treballarem recursos per escalfar el cos a partir de
jocs d'habilitat i la part central de la sessió consistirà
en incentivar la tècnica sobre l'skate per tal d'anar
agafant confiança i consolidar les diferents habilitats
treballades.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Desplaçar-se
amb l’skate
sense caure
amb
l’embranzida
d’una cama

Col·laborar amb
el grup

Ser capaços
d’orientar-se amb
l’skate en
diferents
recorreguts

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Desenvolupar
capacitats
coordinatives en
els
desplaçaments

Aprendre a
dominar el
gir, a frenar i
accelerar

ROBÒTICA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LEGO® Education ROBOTIX és una activitat extraescolar innovadora que desenvolupa les
habilitats i competències del segle XXI i promou l’interès per la ciència i la tecnologia.
La metodologia de LEGO Education es basa en la construcció activa i el descobriment guiat
pels participants.

COM HO FEM?
ROBOTIX I (1r a 4t primària)

Actuant com a joves científics i enginyers, investiguen el
funcionament de màquines i mecanismes i s'introduiran a la
robòtica de forma divertida.

ROBOTIX II (4t a 6è primària)

Dissenyar, construir i programar pel seu propi robot amb
LEGO Education Mindstorm. Aprendran a controlar el
moviment del robot a través dels diferents motors i
sensors mitjançant la resolució de reptes.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Promoure l’interès
per les STEAM
(Science,
Technology,
Engineering, Art i
Maths)

Contribuir a fomentar
competències i habilitats
com la creativitat,
innovació, treball en
equip, resolució de
problemes,
comunicació,...

Fomentar el
pensament global
i crític

Educar en el
treball en equip i
la col·laboració

Intercanviar
opinions,
informacions i
temàtiques
amb el grup

PREU - 43 euros/mes. 20 € de matrícula per família pels alumnes que no hagin fet mai robòtica.
Alumnes inscrits abans del 20 d'agost la matrícula és gratuita.

FUTBOL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant físicament com mentalment.
L’activitat física hauria de formar part del dia a dia de l’infant, ja que els beneficis d’aquest són
múltiples. Els ajuda en el desenvolupament psicomotor i a relacionar-se, els ensenya a seguir
unes normes, a treballar en equip, a reconèixer la importància de l’esforç personal i a posar
metes. Pretenem allunyar-nos del valor competitiu del futbol per treballar en equip i gaudir d'un
esport mentre aprenem i ens ho passem bé.

COM HO FEM?
Organitzant entrenaments amb. un escalfament previ,
una part més tècnica i una tornada a la calma amb
estiraments. Procurant vetllar pels valors de l'esport
com el companyerisme, el treball en equip i el
compromís de pertinença al grup.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Augmentar la
coordinació

Desenvolupar una
imatge corporal
ajustada i positiva

Desenvolupar
l’equilibri i el
control postural

Reconèixer,
acceptar i
respectar que
existeix algú
que sap més
que ells/es.

PREU - 20 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Treballar el
sentiment de
compromís i
pertinença al
grup

Fomentar en
l'infant la
necessitat de
col·laborar per
sobre del
individualisme

Millorar les
possibilitats
motrius

BÀSQUET
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’esport ajuda als infants a desenvolupar-se integralment, tant físicament com mentalment.
L’activitat física hauria de formar part del dia a dia de l’infant, ja que els beneficis d’aquest són
múltiples. Els ajuda en el desenvolupament psicomotor i a relacionar-se, els ensenya a seguir
unes normes, a treballar en equip, a reconèixer la importància de l’esforç personal i a posar
metes.
Treballem futbol, bàsquet, handbol, voley, badminton, tennis i rugby entre d'altres.

COM HO FEM?
Organitzant entrenaments amb. un escalfament previ,
una part més tècnica i una tornada a la calma amb
estiraments. Procurant vetllar pels valors de l'esport
com el companyerisme, el treball en equip i el
compromís de pertinença al grup.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Augmentar la
coordinació

Desenvolupar una
imatge corporal
ajustada i positiva

Desenvolupar
l’equilibri i el
control postural

Reconèixer,
acceptar i
respectar que
existeix algú
que sap més
que ells/es.

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Treballar el
sentiment de
compromís i
pertinença al
grup

Fomentar en
l'infant la
necessitat de
col·laborar per
sobre del
individualisme

Millorar les
possibilitats
motrius

TEATRE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El teatre ens permet potenciar l’expressió oral, corporal, visual, creativa, la desinhibició i la
pròpia personalitat i sensibilitat

COM HO FEM?
Una primera part es dedica a fer un escalfament i
activar el cos a partir del joc. La part central de
l’activitat es destina a treballar competències o
objectius específics a partir de l’expressió corporal i la
teatralització. El grup treballarà per dur a terme una
representació teatral a final de curs, mostrant tota la
feina feta al llarg del curs.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Desenvolupament
de la
psicomotricitat i
del moviment
espacial

Millorar
la vocalització,
la pronunciació i
la entonació

Desenvolupar la
consciència
corporal de l’infant

Representació
espontània de
personatges,
fets i situacions
de joc simbòlic

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Descobriments i
experimentació de
gestos i moviments
com a recursos
corporals per a
l’expressió i la
comunicació

Comprendre i
assimilar una
sèrie de
conceptes i
exercicis
tècnics
relacionats amb
el teatre

Gust per
l’assistència i
joc dramàtic
Desenvolupar
la capacitat
creativa de
l’alumne

Aproximar a la
improvisació

Transmetre la
importància del
treball en equip

PATINATGE
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El patinatge és una activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l'equilibri i l'harmonia corporal a
través de moviments i exercicis. Ajuda als infants a familiaritzar-se amb el desplaçament sobre
rodes. Tots els monitors/es son jugadors/es de les categories sènior del club.

COM HO FEM?
Treballem en equip, desenvolupem l'equilibri, agilitat,
força, concentració i resistència i sobretot la
comunicació i el respecte, tant dins com fora de la
pista.
A partir d'un esclafament, jocs, dinàmiques d'equip i
algun partit anirem treballant diverses habilitats del
patinatge i l'hoquei.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Aprendre a
frenar de
manera
autònoma
Representació
de la
coreografia
treballada

Conèixer la
correcta
col·locació dels
patins i les
proteccions

Aprendre a tenir
estabilitat a sobre
d’uns patins

Transmetre la
importància del
treball en equip

Desenvolupar
la capacitat
creativa de
l’alumne

Treballar
diverses figures
fins a tenir-ne
cert domini

Aproximar a la
improvisació

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL. Cal portar patins, proteccions (colzeres,
genolleres, canelleres) i casc.

ARTS MARCIALS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les Arts Marcials afavoreixen en el desenvolupament de totes les capacitats del propi cos:
força, elasticitat, resistència, integració i adaptació així com el desenvolupament funcional de tot
l’organisme. Entenem l'activitat com un recurs per a la formació integral de la persona.
Treballarem disciplines com el karate, el taekwondo, el judo o el sambo.

COM HO FEM?
A partir d’un treball de coordinació motriu, equilibri i
flexibilitat ajudarem als nens i nenes a exercir la ment i
estimular la percepció i la organització d’informacions.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?

Incrementar la
coordinació
dinàmica general
i de l’equilibri

Potenciar valors
com la
honestedat, la
perseverança i la
humilitat

Millorar globalment
la condició física

PREU - 35 euros/mes.

Conèixer
tècniques de
defensa personal

Identificar
tècniques i
moviments en
funció del context
en que es creen

Adquirir eines i
recursos per
obtenir
beneficis
d’aquesta
pràctica

Controlar la
força al
realitzar les
activitats o
exercicis

Assumir
responsabilitats
en les activitats

BATUKADA INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les extraescolars de La Batuescola són tallers
participatius a partir dels quals es treballen
multitut de continguts musicals amb el ritme
com a protagonista. El fet de fer-ho en grup
ens permet abordar també el treball en equip,
els rols, el lideratge i la cooperació sempre des
d’un plantejament completament lúdic, que
reforça de manera extraordinària el vincle de
l’equip. El seu caire divertit i desenfadat,

COM HO FEM?

converteix els tallers de percussió en una
activitat única, que busca crear experiències
rellevants amb la música, un llenguatge
emocional de caràcter universal.

Als tallers extraescolars combinem la pràctica instrumental (ja sigui
amb instruments de batucada com amb boomwhackers o percussió
corporal) amb jocs rítmics, danses i cançons que ens apropen a la
cultura brasilera però també a la d’arreu, sempre amb l’objectiu de
gaudir la música en grup amb el cos i amb la ment. També reservem
un important espai per a la creativitat en totes les activitats que
plantegem, doncs creiem que és fonamental per a créixer com a
persones.

QUINS OBJECTIUS VOLEM
TREBALLAR?
Estimular les
relacions en el temps
de lleure a través
d’una activitat
artística, lúdica,
col·lectiva i
saludable.

Comunicar-se a
través de la música,
un llenguatge
emocional i
universal.

Aprofundir en el
treball en equip, la
responsabilitat
individual dins del
col·lectiu i les
conseqüències en el
resultat final.

Potenciar
l’expressivitat
corporal i
actitudinal.

PREU - 32 euros/mes. 18 € DE MATRÍCULA PER INFANT.

Potenciar la
memòria fugaç i
la capacitat
d’improvisació.

Dotar d’eines per la
motivació i la
superació
satisfactòria de les
expectatives
individuals i
col·lectives.

KIDS CLUB
EDUCACIÓ INFANTIL

Oferim un espai d’immersió lingüística i familiaritzem els infants a la llengua anglesa. Establim
rutines i relacions conceptuals auditives, visuals i emocionals que els permetin vincular-se a la
nova llengua i integrar el vocabulari més bàsic.

COM HO FEM?
Utilitzem el conte i la fantasia com a fil conductor per
a acompanyar els infants en la comprensió de la
llengua anglesa. Potenciem les seves pròpies
habilitats per a reproduir i interioritzar sons i
relacionar-los a través de la música, la plàstica i el joc.
Kids club és un espai de parla anglesa on es permet
als més petits endinsar-se en una nova llengua,
familiaritzar-s’hi i treballar des dels conceptes més
bàsics a les expressions quotidianes i, tot, en un
ambient lúdic i distens on l’aprenentatge apareix des
del joc, la creativitat i els contes.

QUINS OBJECTIUS
VOLEM TREBALLAR?
Establir
rutines i
tempos dins
les sessions

Familiaritzar els
infants a la
llengua anglesa

.
Conèixer i
reconèixer els
colors i les
emocions en
anglès

Crear un espai
cohesionat amb
sentiment de grup
i confiança

Augmentar la
comprensió i
assimilació dels
conceptes
treballats

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Introduir nou
vocabulari en
anglès

Desenvolupar
habilitats per a la
expressió oral

Assolir la
comprensió
d’indicacions
senzilles en
anglès
Augmentar
l’autonomia
dels infants en
les activitats

ENGLISH CLUB
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

English Club Junior ofereix als infants un espai de cohesió, confiança i lleure on els propis
participants trobin aquells interessos en la llengua anglesa que els permetran aprofundir en el
seu coneixement i iniciar el seu ús. Fem una nova volta als continguts ja apresos per anar més
enllà, i dotar d’eines a l’infant perquè, poc a poc, faci de l’anglès una llengua familiar i propera.

COM HO FEM?
Treballem a cavall de la fantasia i el projecte, permetent
els infants, encara, la interlocució amb un personatge
fictici que incentivarà la classe a treballar les activitats
proposades, referents al propi univers dels infants. Ens
apropem als seus propis interessos per tal de motivar en
el coneixement d’aquell vocabulari que els afecta, que
forma part d’ells i que pren rellevància en el seu propi

QUINS OBJECTIUS
VOLEM TREBALLAR?

aprenentatge introduint progressiva i adequadament, la
immersió lingüística.

Crear un espai de
confiança i
d’immersió
lingüística

Augmentar la
comprensió
oral de la
llengua anglesa

Incrementar el
vocabulari i les
estructures
més bàsiques
en anglès

Motivar els
infants en la
parla de la
llengua anglesa
Familiaritzar i
apropar als
infants a la
llengua anglesa

Fomentar
l'interès en l'ús
de la llengua
anglesa

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Integrar els
conceptes
treballats

Incrementar
l’agilitat
expressiva oral i.
escrita

Assolir una
comprensió
auditiva bàsica
de la llengua

ANGLÈS ACADÈMIC
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Apostem per un aprenentatge que integra la metodologia acadèmica i lúdica que, de la mà,
reforcen i amplien els continguts lèxics i gramaticals i fomenten l’ús de la llengua en ambients
que interessen, motiven i afecten els infants

COM HO FEM?
Adaptem el curs al nivell del grup amb el suport del llibre
de text i fomentem la motivació necessària per a
l’aprenentatge a través de temàtiques d’interès dels infants.
Són ells els protagonistes de les activitats i ens servim dels
continguts acadèmics i avaluacions per desenvolupar i
fomentar la comunicació en la llengua anglesa.
L’activitat d’ANGLÈS ACADÈMIC és la fusió entre les
metodologies d’aprenentatge més acadèmiques i el lleure,

QUINS OBJECTIUS
VOLEM TREBALLAR?

Expressar
interessos de la
llengua anglesa

Fer ús de forma
pràctica i
contextualitzada
de la matèria
treballada

Reforçar el
vocabulari i la
gramàtica bàsica
a través del llibre
de text

Integrar
estructures
lingüístiques

el llibre de text i l’experiència vivencial, les estructures
gramaticals i l’expressió oral. Les sessions permeten als
alumnes reforçar i ampliar els continguts, avaluar el propi
aprenentatge i assolir les bases curriculars acompanyats
del llibre i, al mateix temps, crear espais distesos i de
confiança per a experimentar de forma lúdica l’ús de la
llengua.

Comprendre
auditivament
missatges en
anglès

Superar les
avaluacions
competencials de
la matèria

PREU - 19 euros/mes. ACTIVITAT PROMOCIONAL.

Aprofundir en
l’escriptura,
parla i escolta
de la llengua
anglesa

Crear consciència
de grup, cohesió i
confiança

Oferir un espai de
proximitat i lúdic
per a la conversa
en anglès

VA DE LLEURE - PLAÇA SANT CORNELI, 2
08440 CARDEDEU, BARCELONA
www.vadelleure.cat

