Acollida
●
●
●
●
●
●

Es un servei per facilitar la conciliació de vida laboral amb l’horari escolar.
S’acompanya i es cuida a l’infants durant l’horari no lectiu.
Es fan jocs dirigits, contes, cançons, alguna activitat plàstica o joc lliure.
Poden portar esmorzar o berenar.
Al juny (durant la jornada intensiva) l’acollida continua únicament de matins.

Hi ha dos modalitats:
Fixa:
Matí de 8:00 a 9:00
Tarda de 16:30 a 17:30
●
●
●

Obertura portes de 8:00 a 8:05 i de 8:30 a 8:35
Obertura portes de 17:00 a 17:05 i 17:25 a 17:30

Horaris adaptats per vetllar el màxim possible per la seguretat dels infants i evitar estar pendent
de la porta i si estar-lo dels infants.
La porta d’entrada i sortida serà la del carreró. C/Galceran Marquet
Preguem la máxima puntualitat.

PREUS A. FIXE

1h dia

1.5h dia

2h dia

1 nen

31€

44€

55€

2 Germans

57€

82€

97€

3 Germans

81€

NOTA: els preus són tenint en compte que 1 monitor/a és per a 10 nens/es. Si no s’arriba a
aquest nombre s’haurà de buscar una solució.

Acollida Esporàdica:
●
●
●
●

Es cobrarà d’acord el que s’ha “consumit” cada mes.
Important fer anul.lació per l’aplicatiu Ampasoft de les acollides que no es realitzaran fins les16h
del dia vigent
Es marcarà automàticament al calendari d’ampasoft les hores utilitzades
A principi de mesvençut es girarà el cobrament individual pel banc.

PREUS A.ESPORÀDICA

1h d’acollida

1/2 h d’acollida

2,00€

1,00€

Les acollides esporàdiques es fan per l’aplicatiu d’ampasoft fins les 16h del dia vigent i posteriors.
(adjunt trobeu el video del procediment) e informar als tutors.
https://drive.google.com/file/d/1j1EBLvYndABGDdvyhcZRAdfT0PmbMAVN/view?usp=drive_web
Si teniu qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb la Silvia en el correo
electrónic suport.ampalamarbella@gmail.com

ACOMPANYAMENT PISCINA
Monitors i monitores s’encarreguen de l’aventura de portar als peixets i als cavallets des de
l’escola fins a Can Felipa.

Horari: Dimecres 16:30h - 17:30h
Preu: 11 €
Alumnes: Grup mínim de 8 alumnes i sense màxim
Contacte suport.ampalamarbella@gmail.com

ANGLÈS
Mishmash és una escola d’idiomes innovadora i dinàmica en la seva metodologia.

Metodologia:
- Acompanyament en el aprenentatge.
- Equip de professionals nadius o
bilingües amb un perfil creatiu que queda
reflectit a les activitats.
- Grups amb un màxim de 12 alumnes i un
minim de 8

Objectius:
- Viure l’adquisició de l’anglès com una
experiència positiva.

Horaris:
Migdia
Talk & Play P4/ English is Fun 1r (dilluns, 14h - 15h)
Talk & Play P5 / English is Funi 2n (dimecres, 14h - 15h)
Pick and Speak (5è i 6è) (dijous 12:30h - 13:30h)
Pick and Speak (3r i 4rt) (divendres 12:30h - 13:30h)
Tarda (16:30 a 17:30)
P4-P5 Dilluns
1r-2n Dimarts
3r-4t Dijous
5è- 6è Divendres

Preu: 37€ / mes
Participants: de P4 a 6è
Alumnes: En cas de que un nen tingui un nivell superior al del seu curs, parlaríem per
canviar-lo a un grup superior.
Material necessari: inclòs en el preu de l’activitat (proporcionat per Mishmash)
Responsable
activitat
i
contacte:
Sonia
Enfadaque
/
Teresa
anglesmarbella@gmail.com

Tejada

BALLET
Els cursos d'Iniciació a la Dansa proposen una aproximació al moviment i a la dansa amb
una modalitat de treball lúdica i prenent nocions provinents de la tècnica clàssica, la dansa
moderna (comprenent els estils contemporanis i jazz) i d'expressió corporal.

Metodología:
- Exercicis, ja sigui al centre o a la barra
d'estirament i flexibilitat
- Seqüències de moviments en el lloc o
amb desplaçaments.
- Jocs d'improvisació i composició i sèries
coreogràfiques amb diferents dinàmiques i
ritmes.
- Finalització de la classe amb exercicis
de relaxació.
- Grups amb un minim de 8 i un màxim de
10 alumnes

Objectius:
- Desenvolupar l'esquema corporal.
- Augmentar la flexibilitat i millorar la
postura.
-Explorar la relació dels moviments amb la
música i amb l'espai.
- Adquisició de les primeres nocions
tècniques (posicions dels peus i els
braços, equilibris, gir , salts etc).
- L'estimulació de l'expressió i la
creativitat.

Horaris:
Infantil dimarts 13:45h - 15h
Primària dimarts 12:30h - 13:45h
Preu: 29€ / mes
Material necessari: Els i les alumnes han de portar roba còmoda de dansa o esportiva. o
com a calçat sabatilles de dansa o mitjons de cotó,cabells recollits.
Responsable activitat i contacte: Ana Martin anamartiv@gmail.com

BÀSQUET
Activitat organitzada pel CE Diagonal Mar. Els grups de mitjans i grans participen del
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB). Els partits es juguen a ‘casa’ o a fora els
divendres a la tarda o els dissabtes a matí.

Metodologia:
- Posició i postura adecuada.
- Desplaçaments i canvis de direcció.
- Llançaments a cistella.

Objectius:
- Apendre les regles d’aquest esport i
practicar-lo.
- Practica de la activitat física.
- Treballar en equip.

Horaris:
1er i 2on (1 dia a la setmana) Divendres 16:30h - 17:30h
3rt (2 dies a la setmana) Dimarts i dijous 16:30h - 17:30h
4rt - 5è (2 dies a la setmana) Dilluns i dimecres 17:30h - 18:30h
6è (2 dies a la setmana) Dilluns i dimecres 16:30h - 17:30h
Dimarts i dijous 17:30 a 18:30
Preus:
1 dia a la setmana SENSE competició 14€ / mes i AMB competició 20€ / mes
2 dies a la setmana SENSE competició 26€ / mes i i AMB competició 30€ / mes
( 1er i 2on no fan competicions)
Material necessari: Equipació de Bàsquet (samarreta i pantaló) si fan partits.
Els grups i horaris poden variar en funció del nombre i edat dels participants. Els possibles
canvis es comunicaran a les famílies abans d’iniciar l’activitat.
Responsable activitat i contacte: Maruxa i Sabela basket.lamarbella@gmail.com

BATUKADA
El grup de batucada BATUBELLA està format per pares, mares i alumnes de l’escola la
Marbella i té presència i dinamitza les rues de carnestoltes, les festes del barri i altres
aconteixements amb ritme.

Metodologia:
- Assaigs que es realitzen un cop per
setmana de forma grupal i amb tot el
material necessari aportat per l’AMPA a
disposició dels participants.
- Classe impartida per 2 monitors.

Objectius:
- Acompanyar l’escola en totes les
activitats, tant dins com fora d’aquesta.
- Gaudir de la música, el ritme, la
percussió i la festa!

Horari: Dimecres de 20h a 21h
Preu: 20€ / mes
Participants: El limit màxim dels participants està determinat per la quantitat de material a
disposició ( 21 tambors i 3 campanes).
Cal constancia en els assajos, bona predisposició i ganes de gresca!
Responsable activitat i contacte: Michela batubella18@gmail.com

COSTURA CREATIVA
Introducció a la costura i a la artesanía en format de tallers pensats per ser educatius i
divertits en els que els i les alumnes realitzaran manualitats a través de la costura creativa i
aconseguiran fer creacions pròpies seguint la guia i les indicacions de la persona
responsable de l’activitat.

Metodologia:
- Projectes senzills i lúdics.
- Adequats a cada alumne.
-Grups modalitat a mà min 4 - màx 6
-Grups mod a màquina min 4 - màx 6
-Grups precostura P5 min 5 - màx 8
Horari:
Dilluns o Dimarts12:30h a 13:30h
Costura creativa a mà (2n a 6è)
Costura creativa a màquina (2n a 6è)
Dilluns o Dimarts 13:30 a 14:30
Pre-costura P5 i 1r

Objectius:
- Estimular la creativitat.
- Afavorir la motricitat fina i coordinació.
- Treballar la paciència, la constància i
l’autoestima.

Preus
40,50€
33,00€
29,00€

Material necessari : Inclòs amb el preu mensual.
Informació útil: el compromís amb l’activitat ha de ser trimestral.

Responsable activitat i contacte: Clara Fernández claraalegre@yahoo.es
DANSA URBANA
Activitat per apendre o millorar el ball a ritme de la música més moderna: hip hop, funky,
R&B i... tot entra dins de danses urbanes. Impartida per professors de A lo Cubano.

Metodologia:
- Moviments d'aquests estils musicals
amb coreografies.
-Adequats a la coordinació, psicomotricitat
i edat dels alumnes.a cada alumne.
-Grup modalitat D.U 1r,2n,3r
-Grup mod D.U 4t, 5è, 6è
-Grup Dansa infantil
-Grups minim 8 ,màxim 15

Objectius:
A les classes incorporem valors
claus per al desenvolupament de nenes i
nens, tal com el lideratge, respecte, treball
equip, confiança, l'autoestima, la memòria
i la coordinació.

Horari:
Dansa Urbana 1r, 2n, 3r
Dilluns 16:30h a 17:30h
Dansa Urbana 4rt 5è 6è
Dimarts 16:30 a 17:30
Dansa Infantil
Dijous 16:30 a 17:30
Preu: 28€ / mes
Material necessari : Inclòs amb el preu mensual.
Informació útil: Activitat becada
Responsable activitat i contacte: Bea Garcia beatrizgaid@gmail.com

DIBUIX I PINTURA
Activitat basada en tallers de dibuix i pintura on l’infant pot expressar-se a través de l'art i
coneixerà el seu paper important en la història de la humanitat.

Metodologia:
- A través d'una diversitat de materials.
- Propostes plàstiques.
- Grups amb un mínim de 4 i un màxim de
10 alumnes per a infantil.
- Grups amb un mínim de 4 i un màxim de
18 alumnes per primària.

Objectius:
- Estimular l'expressió d’idees.
- Incitar la creativitat.
- Fomentar l'interès pel món de l'art.

Horaris:
Infantil dimecres 16:30h - 17:30h
Primària dimarts 16:30h - 17:30h
Preu: 28,50€ / mes
Material necessari: Tot el material necessari per a realitzar l’activitat està inclòs en la quota
Responsable activitat i contacte: Alba Dalmases adalmases82@gmail.com

ESCACS
Els escacs és un joc d'estratègia que requereix de concentració i habilitat de joc. Pot tenir
diferents finalitats i te reconeguts molts beneficis a nivell creixement personal, com per
exemple augment de memòria i concentració, desenvolupament de la creativitat i lògica,
foment de l'autoconfiança i l’autoestima de l'infant, afavoriment de les relacions socials,
increment de la capacitat lectora, foment del compromís i millora en l’estructuració del
pensament i en la superació del fracàs.

Metodología:
- De forma lúdica: explicació jugades,
resolució
dubtes,
joc
partides
alumne/alumne,
alumne/mestre,
alumne/plataforma escacs ordinador

Objectius:
- Diversió i entreteniment (més que de
competició)
- Ayudar al desenvolupament de diferents
àrees (intel·lectual, les habilitats i l'estat
emocional)

Horaris:
Migdia
De 3r a 6è Dimecres 12:30 a 13:30
De P5 a 2n Dimecres 14h - 15h
Tarda
De P5 a 6è Dijous 16:30 a 17:30
Preu: 21 €
Participants : De P5 a 6è
Material: Ganes d'aprendre i passar-ho bé. L’AMPA proporciona els taulells, les peces i els
ordinadors
Responsable activitat i contacte: Ximena Amaro ximena.amaro@gmail.com

FÚTBOL
Considerat l’esport més popular del món i jugat per uns 270 milions de persones el futbol casi no
mereix descripció. Per si de cas hi ha algú que no el coneix es tracta d’un joc entre dos conjunts
d’11 jugadors cadascun que han de desplaçar una pilota a través del camp amb qualsevol part
de el cos que no siguin els braços o les mans, i majoritàriament amb els peus (d'aquí el seu
nom anglès football)

Metodología:
- Entrenaments lúdics.
- Grup mínim de 6 alumnes i sense
màxim.

Objectius:
- Diversió, entreteniment i esport

Horaris:
1er, 2on Dimarts 16:30h - 17:30h
3r,4rt, 5è i 6è Dimecres 16:30h - 17:30h
Preu: 22 € / mes
Material necessari: Roba cómoda
Responsable activitat i contacte: Jorge Molinero jorge.molinero@amphos21.com

INICIACIÓ ESPORTIVA
Amb l’activitat d’iniciació esportiva es pretén introduir als nens d’infantil al món de l’esport
d’una forma lúdica.

Metodologia:
- De forma dinàmica a través de diferents
jocs i exercicis.
- Introducció en diferents esports.
- Sense normes estrictes ni reglaments
específics.
- Grup mínim de 7 o 8 alumnes i sense
màxim

Objectius:
- Experimentar i familiaritzar-se amb els
diferents materials esportius.
- Conèixer diferents disciplines
- Millorar la coordinació i la motricitat.

Horari: Dimarts 16:30h - 17:30h
Preu: 11€ / mes
Participants: Infantil (P3,P4,P5)
Material necessari: Roba cómoda
Responsable activitat i contacte: Albert albert@mtconsulting.es

IOGA ADULTS
Consisteix en la pràctica de disciplines com el Ioga o Pilates per mantenir i millorar cos i
ment.

Metodologia:
- Exercicis de Pilates per enfortir.
- Seqüències de Ioga Vinyasa
- Estiraments i relaxació.

Objectius:
- Millorar la condició física
- Afavorir la motricitat i coordinació.
- Alliberar estrès

Horari: Dilluns 20:30h - 21:30h
Preu: 35€ / mes
Participants: Adults
Material necessari: Estoreta i roba còmoda.
Responsable activitat i contacte: Annette Spoerl yosoyanet@gmail.com

IOGA INFANTIL
El ioga es una pràctica a través de postures corporals que conecten el cos amb la respiració,
busca l’equilibri entre cos, ment i ànima i porta molts beneficis físics i emocionals per
mantenir una bona salud.

Metodologia:
Enfocada ludicament, a través de jocs
simbólics i contes, introducció al ioga.
. Exercicis d’escalfament previs de
mobilitat articular i de respiració.
. Realització de postures adaptades i al
ritme necessari de cada infant.
. Relaxació final
. Participació grupal
- Grup de mínim 5 i màxim 14

Objectius:
. Afavoreix la relaxació ajudant a portar
l’estres i l’ansietat.
. Millora la concentració, atenció.
. Afavoreix l’autocontrol.
. Ajuda a respirar correctament.
. Millora la postura corporal.
. Augmenta la flexibilitat, l’equilibri i la força
muscular.
. Fomentar la participació individual.

Horari:
P3, P4, P5 i 1er: Dijous 16:30h - 17:30h
Material: Estoreta o colchoneta
Roba Cómoda i mitjons antilliscants
Preu: 25€ / mes
Responsable activitat i contacte: Silvia suport.ampalamarbella@gmail.com

KARATE
El realitza Karate Club acció Sant Martí fa 28 anys a la nostra escola, el seu responsable es
en Pablo Mariano i el monitor referent es l’ Aitor Barrena.
Es un art marcial que treballen de forma tradicional, sense contacte, sense fomentar la
competició i si els valors com la disciplina, el respecte, l’esforç i la constancia.

Metodología:
Objectius:
- Planificació de las classes
- Desenvolupar una bona psicomotricitat
- Treball d’escalfament
- Millorar relació amb els altres
(flexibilitat,elasticitat)
- Aprende a controlar el cos i la ment
-Psicomotricitat (coordinació,circuits,caigudes,- Millorar la concentració
tombarelles)
- Ajudar a reprimir la violencia
- Bàsic de karate
(Kata individual i parelles)
- Físic
(potencia, velocitat, resistencia)
- zen
(meditació, relaxació…)
- Disciplina i respecte.
- Grup amb màxim 15 alumnes
Horari: Divendres 16:30h - 17:30
Preu: 22€ / mes
Material necessari: Kimono (no obligatori) o roba comoda per a realitzar l’activitat.
Responsable activitat i contacte: Daniel danielcastrobe@gmail.com

LABCLUB
L'extraescolar és a càrrec de LABCLUB, una empresa especialitzada en activitats
educatives STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths).
Els fundadors, Federica Lombardi (Biotecnòloga, Doctora en Bioinformàtica, Màster
Professorat) i Jordi Sebastià (Biòleg, Doctor en Neurociències), dissenyen totes les activitats
basant-se en el model 5E de Bybee i col·laboradors pel que fa a les ciències biològiques, i
en la filosofia de Seymour Papert i Mitch Resnick pel que fa a l'ensenyament del pensament
computacional.
Podeu consultar aquí un exemple de les activitats que es poden desenvolupar al llarg d'un
trimestre.

Metodologia:
- L'experiència pràctica
(tocar,
embrutar-se,
mullar-se,
electritzar-se amb petites descàrregues)
- Activitats mès abstractes per a pensar
- Dos grups de 12 alumnes- Entrenar la
capacitat de resolució de problemes.

Objectius:
- Fomentar l'autoaprenentatg
- Dibuixar el seu propi camí intel·lectual
amb confiança.

Horaris:
Dilluns 16:30h a 17:30h
Preu: 37€ / mes
Participants: De 2n a 5é
Material necessari: Labclub proporciona tot el material necessari. Al començament de curs
es donaran les llibretes que s’han de portar sempre.
Responsable activitat i contacte: David Quiñones david.quinones@gmail.com

MÚSICA
L’activitat de música està dirigida per l’EMAC (escola de música Àngels Casas).
El Projecte pedagògic vol oferir a les escoles de primària un ensenyament musical
transversal i de qualitat sobre l'alumnat amb una varietat d’activitats musicals divertides i
lúdiques adaptades a cada etapa de l'infant amb professorat especialitzat. També vol
potenciar les agrupacions musicals com a instrument socialitzador d'aprenentatge musical
que integra l’ensenyament musical, les competències bàsiques de l’etapa de primària en
l’àmbit artístic.

Treball segons etapes de l’infant:
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL P3 i P4
RODA D’INSTRUMENTS P5
LLENGUATGE MUSICAL PRIMÀRIA
INSTRUMENT INDIVIDUAL PRIMÁRIA
COMBO PRIMÀRIA

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL P3 i P4
Al llarg de P3 i P4 introduïm als infants en el món musical de manera lúdica i experimental.
Metodología:
- De forma lúdica.
(a través de jocs, cançons, audicions i
instruments de petita percussió)
- Grups de 8 alumnes

Objectius:
- Introduir als infants al món de la música.
- Ayudar a desenvolupament de diferents
àrees (intel·lectual, les habilitats i l'estat
emocional)

Preu: 30€ / mes
Horaris:
P3 Dilluns 16:30h - 17:30h
P4 Divendres 14:00h - 15:00h
Material necessari: Cap. Durant el curs es donarà un vídeo a les famílies on es mostrarà
un petit tastet de l’activitat a la classe i al final de curs unes portes obertes per gaudir amb
els vostres fills/es de l'activitat.
Responsable activitat i contacte: Silvia

TALLER DE SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: RODA D’INSTRUMENTS P5
En l'últim curs de sensibilització, les activitats es centren en la descoberta i l’experimentació
amb els instruments. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4 i fent servir la mateixa
metodologia.
Metodología:
- De forma lúdica.
- Treball d’una família d’instruments cada
trimestre,(el vent fusta i metall, la corda
fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la
corda polsada guitarra)
- Grups de 8 alumnes

Objectius:
- Conèixer les seves possibilitats amb els
instruments.
- Desenvolupar preferències segons
interès per tria d’instrument.
- Ajudar al desenvolupament de diferents
àrees (intel·lectual, les habilitats i l'estat
emocional)

Preu: 30€ / mes
Horaris: divendres 14:00h - 15:00h
Material necessari: Cap. Al final de cada trimestre s’oferirà a les famílies unes portes
obertes per mostrar un petit tastet de l’activitat musical dins l’aula.
Responsable activitat i contacte: Silvia

LLENGUATGE MUSICAL
Classe col·lectiva d’1h de durada i organitzada per nivells, on s’aprenen els elements bàsics
per llegir, comprendre i interpretar una partitura. La metodologia emprada és la
d’aulavirtualmusica.com, un mètode interactiu de llenguatge musical que s’estructura entorn
a una plataforma multipantalles i un llibre que ens permetrà un ensenyament més actiu i
adaptat plenament a les noves tecnologies, en el que l’alumnat serà més protagonista del
seu aprenentatge gràcies a recursos atractius, de fàcil ús i autocorrectius.
Metodología:
- Classe col·lectiva d’1h
(organitzada per nivell)
- aulavirtual
(mètode interactiu,més actiu i adaptat a
les tecnologies)
- Grups de 10 alumnes

Objectius:
- Ser més protagonista en el seu
aprenentatge.
- Autonimia en l'aprenentatge
- Apendre elements bàsics de la partitura.

Horaris: Dimarts
1r i 2n
14:00h - 15:00h
3r a 6è
12:30h - 13:30h
Preu : 30€ / mes
Participants: Tots els cursos de primària 1er a 6è
Material necessari: Llibreta amb pentagrama, llibre de text imprès a partir d'un pdf que es
fa arribar a les famílies.
Informació rellevant: El llibre i llicència pel software d'Aula Virtual té un cost per curs de
30€.
Responsable activitat i contacte: Silvia

INSTRUMENT INDIVIDUAL
A partir de 1r de primària, l’estudi d’un instrument es converteix en l’eix principal de la
formació musical de l’alumnat. Les agrupacions instrumentals són una base molt important
de l’educació musical a EMAC. Des de l'inici de l'estudi d’un instrument, al voltant dels 7
anys, s'ofereix la possibilitat a l’alumnat de formar part d’alguna de les agrupacions
(Orquestres Simfòniques, Big Bands, Combos i Corals).*
Metodología:
- Classes individuals.
(amb professor especialitzat)
- Classes de 30, 45 o 60 minuts.
(segons edat, nivell).
- Audicions (2 anuals).

Objectius:
- Constancia per aprendre.
(Treballar regular a casa)
- Ayudar a desenvolupament de diferents
àrees (intel·lectual, les habilitats i l'estat
emocional)

Horaris: Durant l'espai migdia, a concertar amb el professorat
Preu: Classes de 30 minuts 59€ / mes, Classes de 45 minuts 83€ / mes i Classes de 1h
106€ / mes
Participants: Tots els cursos de primària 1er a 6è
Material necessari: Llibreta amb pentagrama, instrument propi.*
Informació rellevant:
* És necessari la inscripció a l'assignatura de llenguatge musical per a poder fer classe
d'instrument.
* S'ha d'especificar l'instrument escollit en el moment de fer l'alta de l'activitat (piano,
guitarra, violí, flauta, saxo, contrabaix, bateria).
* L'AMPA disposa de guitarres i violins que pot cedir de manera gratuïta.
* Les agrupacions instrumentals són una base molt important de l’educació musical a
EMAC. Des de l'inici de l'estudi d’un instrument, al voltant dels 7 anys, s'ofereix la possibilitat
a l’alumnat de formar part d’alguna de les agrupacions (Orquestres Simfòniques, Big Bands,
Combos i Corals). Si algun alumne vol formar part d’alguna d’aquestes agrupacions
musicals,(a banda del combo que es fa a l’escola) pot posar-se en contacte amb el seu
professor/a o amb la Cap d’Estudis d’EMAC, Txell Nicolau (txell.emac@gmail.com).
COMBO
És una agrupació instrumental de petit format adreçada a qualsevol instrument. A banda de
les capacitats d'interpretació musical, en un combo és, especialment, important el treball en
equip i la consciència del rol específic de cada instrument.
Metodología:
- Treball en equip i la improvisació lliure
de l’alumnat
(a través de repertori variat d'estils: Jazz,
Swing, Bossa Nova, Funk, Rock etc.)
- Grups de 6
Horaris: Divendres 12:30 a 13:30
Preu: 30€ / mes
Cursos: de 1er a 6é
Material necessari: Instrument propi.
Responsable activitat i contacte: Silvia
PISCINA

Objectius:
- Potenciar les habilitats adquirides a
l’instrument individual.
- Adquirir les competències necessàries
per interactuar amb els altres músics.

Cursets destinats a nens i nenes. El primer dia del curset es fa una prova de nivell a cada
alumne per tal de determinar el grup més adequat per a cadascú. L'activitat es fa, segons el
cas, a la piscina petita o a la piscina gran.

Metodología:
- Es treballen en diferents grups reduïts
segons edats i nivells (van des de la
iniciació o adaptació al medi, fins a
l’aprenentatge i perfeccionament dels
diferents estils)
- Grups de màxim 8 alumnes Peixets
(infantil)
- Grups de màxim 10 alumnes Cavallets
(primaria)

Objectius: (segons grup)
- Control d'apnea, flotació, propulsió de
peus, tècniques d'estils, entre d'altres.

Horaris: Dimecres
PRIMER TORN (17:30 a 18:15h) 1 grup PEIXETS(8 places), 1 grup CAVALLETS(8 places)
SEGON TORN (18:15 a 19h) 2 grup PEIXETS(16 places) , 1 grup CAVALLETS (8 places)
Preu:
Preu per nen/a Grup PEIXETS 69€ / trimestral
Preu per nen/a Grup CAVALLETS 47€ / trimestral
Material necessari: Els alumnes han de portar gorro de piscina, ulleres de piscina, xancles
de piscina, tovallola o barnús
Informació rellevant:
El pagament de l'activitat és trimestral. Un cop pagat el trimestre, en cas que l'alumne es
doni de baixa de l'activitat, no es retornarà cap import. Tampoc s'ocuparà la vacant fins al
següent trimestre.
Responsable activitat contacte: Helena i Lupe lamarbellapiscina0@gmail.com

ROLLER
El patinatge és un dels esports més complerts que existeixen, durant la pràctica, es
treballen tots els grups musculars de tronc i tren inferior, reduint pràcticament a zero
l’impacte en el cos que tenen altres exercicis com el córrer.

Metodología:
- Es treballaran exercicis i jocs per
fomentar el treball en equip i el
companyerisme
durant
la
pràctica
esportiva.
-Treball dels valors que implica un esport
urbà, (el respecte entorn, companyerisme
i la solidaritat)
- Grups de mínim 6 i màxim 10 alumnes

Objectius:
- Ajudar als patinadors novells a aprendre
les tècniques bàsiques del patinatge urbà.
- Assegurar que el puguin practicar amb
seguretat.
- Ajudar als patinadors més experimentats
a millorar la seva tècnica i ampliar els
seus coneixements.
- Proporcionarà als alumnes recursos per
que puguin practicar pel seu compte i
seguir millorant.

Tot l’equip d’instructors es regeix per tres normes que tots els infants han de tenir sempre
presents a l’hora de patinar:
●
●
●

No fer-se mal.
No fer mal als altres
Passar-ho bé i gaudir.

Horaris: P4 i P5 Dilluns de 16:30 a 17:30
1er a 6è Dijous de 16:30 a 17:30
Preu: 21€ / mes (Si el grup és de menys de 10 alumnes)
18€ / mes (Si el grup és de més de 10 alumnes)
Cursos: de P4 a 6è
Material necessari: Patins i proteccions
Informació útil: Activitat becada
Responsable activitat contacte: Esteban shiamananda@gmail.com

SKATE
Activitat esportiva que es realitza durant el periode escolar, un espai per l’aprenentatge i el
coneixement del skateboarding com estil de vida, per expresar-se en llibertat i potenciar les
habilitats físiques i mentals.

Metodología:
NIVELL INICIAL -Les

trobades de skate es
divideixen en 3 fases:
1- Estiraments
2- La Roda: “Desbloqueig d’habilitats”
3- Valoración:
Roda de paraula que els ajudarà a definir
la següent classe.
NIVELL AVANÇAT

1- Estiraments
2-Rampes Skatepark

Objectius:
-Preparar el cos i posar la ment en
atenció.
-Desenvolupar
l'agilitat
en
el
desplaçament.
- Expressar-se amb llibertat
- Proporcionarà als alumnes recursos per
que puguin practicar pel seu compte i
seguir millorant.

Horaris: P4 a 1r Dimarts de 16:30 a 18:00 Pati de l’escola
2n a 6è Dilluns de 16:30 a 18:00 Skate park
Preu: 36€ / mes grup de 12 alumnes
Cursos: de P4 a 6è
Material necessari: - Skate / Patineta, Proteccions / casc, Calçat adecuat per practicar
skate, Ampolla d’aigua.
Responsable activitat contacte: Silvia suport.ampalamarbella@gmail.com

TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL

Introducció al món de la fotografia digital impartit
http://barrimedialab.com/, per a infants de cicle superior.

Metodología:
- Aprenentatge col.laboratiu a partir de
projectes.
2- Reptes creatius dins escola i a racons
del barri.
- A final del taller relitzaran una exposició
amb els resultats del aprenentatge.

per

BARRI

Media

Lab

Objectius:
-Apendre els fundaments de la fotografía i
operacio de càmares.
-produir fotos del entorn familiar,barri i
pròpias dels participants.
- Familiarització de diferents gèneres(
retrat, documental,experimental)
- Apendre diferents tècnique bàsiques de
retoc i manipulació d’imatges digitals.
- Reflexionar sobre el rol de la fotografía
en les formes de sociabilitzar entre els
adolescents,en particular a les xarxes
socials.

Horari: Dijous de 14 a 15 h.
Ratio: entre 8 y 15 participants.
Precio: 46/mes
Material: No es necessari portar càmara, el preu inclou l’us de càmeres digitals
professionals i ordinadors per editació digital d’imatges.
Contacte: José Miguel Tomasena:jmtomasena@barrimedialab.com

TEATRE MUSICAL
És una activitat multidisciplinària, treballada de forma lúdica i adaptada a cada cicle.

Cicle infantil
En aquest espai els infants aprenen a moure’s en un espai corporalment.
Metodologia:
- A travès de diversos llenguatges.
(el teatre, el cant, la dansa, el gest, la
poesia, el circ o altres).
- Grups de mínim 5 i màxim 10 alumnes.

Objectius:
- Potenciar les sensibilitats artístiques.
- Potenciar les capacitats d'expressió i
comunicació.
- Aprendre a relacionar-se amb els
companys.
- Desenvolupar un imaginari propi.

Cicle inicial
En aquest cicle es continua treballan amb la mateixa dinàmica. El taller serà una petita obra
de teatre a partir de les històries treballades a classe i la part del cant i del ball adquiriran
més importància.

Metodologia:
- A travès del joc.
(a partir dels contes infantils)
- Grups de mínim 5 i màxim 12 alumnes.

Objectius:
- Prendre consciència dels aspectes
tècnics més bàsics.
- Aprendrem a inventar-ne o modificar-ne
de ja coneguts.
- Entendre els contes com a situacions
dramàtiques

Cicle mitja i superior
En aquest cicle es repassaran els conceptes bàsics i els donen a conèixer els passos per
crear una obra musical. La disciplina dels escalfaments de dansa i el cant seran molt
importants.

Metodologia:
- Treball en equip.
( construcció de història i personatges)
- Grups de mínim 5 i màxim 12 alumnes.

Objectius:
- Relació amb l’entorn.
- L’escolta dels companys.
- La presència

Horaris:
CIcle infantil P5: Dijous 13:30h - 14:30h
Cicle infantil P4; Dimecres 13:30 a 14:30
Cicle inicial 1r: Dijous 13:30 a 14:30
Cicle inicial 2n: Dijous 12:30h - 13:30h
Cicle mitja 3r: Dijous 12:30h - 13:30h
Cicle Superior : 4t-5è-6è Dilluns 12:30h - 13:30h
4t -5è-6è Dilluns 16:30h - 17:30h
Preu: 19€ / mes
Material necessari: Roba cómoda
Responsable activitat i contacte: Samira teatremusicalmb@gmail.com

