
 

ACTIVITAT  
EXTRAESCOLAR  Curs 2018 - 2019 

 TENNIS 

Dies i horaris Opció 1 Dimecres, de 17:15 a 18:15h. 

Opció 2 Divendres, de 13:55 a 14:55h. 

Professors Inicia Tennis. Servicios Lúdico-Deportivos  
Jordi (Monitor), Alejandro Muñoz (coordinador) 

Preu  75€ el trimestre opcions 1 i 2 

Alumnes Mínim de 8 alumnes per grup. Màxim 15 per grup. 

Lloc Club Tennis Meridiana Match Ball.  
Carrer de Can Ros, 38 (davant del Canòdrom)  
Els monitors traslladen els nens i nenes des de l’escola 
al club, i els pares recullen els nens al club (només 

divendres tarda). 
Primer dia Dimc. 3 d’octubre (Opc.1) i Div. 5 d’octubre (Opc.2) 

Descripció de 
l’activitat 

Objectius generals  
1. Promoure la pràctica del tennis en el centre escolar des d’una 

perspectiva lúdica, fomentant la participació, sense distinció de 

qualitats ni capacitats físico-esportives.  
2. Motivar per aprendre, dominar l’ús de la raqueta i conèixer les regles 

de l’esport.  
3. Fomentar la pràctica de l’esport en general i de les activitats físiques 

saludables.  
Objectius específics  
1. Familiarització amb els elements del tennis (xarxa, raqueta, pilota).  
2. Desenvolupar les capacitats coordinatives (habilitats i destreses 

bàsiques).  
3. Avaforir la maduració física, psíquica i social  
4. Fomentar l’aprenentatge de les diferents habilitats tècniques del 

tennis (cops bàsics de dreta i revés, empunyadures...) tot 

intregrantles en situacions del joc.  
5. Adquirir un coneixement global del tennis i parcial bàsic de les regles 

principals de l’esport.  
6. Situar l’alumne en els principis generals del tennis com la mecànica 

del colpeig (posició de preparat, posició lateral, raqueta enrere i avall, 

punt d’impacte i finalització), el colpeig de la pilota en parat i el 

colpeig en moviment (desplaçament lateral).  
7. Fomentar i animar l’alumne de l’activitat a participar en futurs 

campionats, segons siguin convocats.  
8. Divertir-se i valorar la importància de practicar un esport amb plaer  
Grups  

- 1r, 2n i 3r de Primària  
- 4t, 5è i 6è de Primària 

 



 

ACTIVITAT  
EXTRAESCOLAR 

Curs 2018 - 2019 

ESCACS PRIMÀRIA 

Dies i horaris  
Dimecres, de 14 a 15 h. 

Professors David, del Club d’Escacs la Lira.   

Preu 70€ el trimestre 

Alumnes Cada grup d’edat tindrà un mínim de 8 alumnes i un 
màxim de 12 

Lloc Aules del Col·legi Camí 

Primer dia Dimecres, 3 d’octubre 

Informacions i 
aclariments 

El Club d’Escacs la Lira impartirà l’activitat d’escacs. 
Després de les primeres classes, quan s’hagi definit 

el nivell dels nens i nenes inscrits, es formaran els 
grups necessaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ACTIVITAT  
EXTRAESCOLAR 

Curs 2018 - 2019 

ESCACS EN FAMÍLIA 

Dies i horaris  Dilluns, de 17 a 18 :15h. 

Professors David, del Club d’Escacs la Lira.   

Preu 100€ el trimestre / família  

Alumnes Mínim de 6 famílies 

Lloc Aules del Col·legi Camí 

Primer dia Dilluns, 1 d’octubre 

Informacions i 
aclariments 

El Club d’Escacs La Lira impartirà l’activitat d’escacs. 
Després de les primeres classes, quan s’hagi definit el 

nivell de les famílies inscrites, es formaran els grups 
necessaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR Curs 2018 - 2019 

GUITARRA 

Dies i horaris Opció 1 Dimarts, de 14 a 15 h. 
Opció 2 Dijous, de 14 a 15 h. 

Professor Matias Míguez 

Preu 70€ el trimestre ambdues opcions 

Alumnes Mínim de 8 alumnes per grup, màxim 12 

Lloc Aules del Col·legi Camí 

Primer dia   Opció 1 Dimarts, 2 d´octubre 
Opció 2 Dijous, 4 d´octubre 

Descripció de 
l’activitat 

La música en general ens permet despertar, desenvolupar i potenciar 

aptituds tant físiques, com psicol giques.  La guitarra és un instrument 

complet per moltes raons.  
S'utilitza en molts estils de música de totes les èpoques, és un 

instrument mel dic i harm nic (es poden fer acords). És fàcil de 

transportar i és relativament econ mic.  
Els principals beneficis d'aquesta activitat son:  

- Desperta la creativitat i sensibilitat.  
- Treball en equip.  
- Millora la motricitat, coordinació, postura de l'esquena i 

agilitat dels dits.  
- Desenvolupa el sentit del ritme i de l’oïda.  
- Potencia la mem ria.  
- Millora la concentració. -  
- Ajuda a la relaxació.  

Objectius  
- Conèixer l'instrument i la seva hist ria.  
- Aprendre les notes sobre el pentagrama.  
- Aprendre les notes sobre l'instrument.  
- Aprendre les diferents escales musicals.  
- Aprendre acords bàsics en disposició oberta.  
- Treballar un repertori de cançons i estils variats, que 

aportaran cultura musical.  
- Interpretar peces llegint la partitura, de mem ria i/o d'oïda.  
- Els alumnes faran una mostra del seu aprenentatge en un 

concert a final de curs.  
- Per fer aquesta activitat no és necessari tenir 

coneixements musicals previs. 

Informacions i 
aclariments 

Els alumnes que no tenen guitarra poden  

comprar-la  a  la botiga  L’Art Guinardó  
(Gran de Sant Andreu, 132 –Tel.93 274 09 10). 

 

 



 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR Curs 2018 - 2019 

TALLER TEATRE PRIMÀRIA 

Dies i horaris Opció 1 Dimecres, de 14:00 a 15:00h. 
Opció 2 Dimecres, de 17:00 a 18:15h. 

Professors ACTE, Associació Catalana de Teatre Educatiu 
Germán Gómez 

Preu  73€ el trimestre ambdues opcions 
Alumnes Mínim de 8 alumnes per grup, màxim 12 
Lloc i 1r dia Opc. 1 i 2 Aula polivalent Col. Camí / 3 d’octubre 
Descripció de 
l’activitat 

Bloc temàtic 1. Expressió corporal  
Cos, ritme, expressió de sentiment i escalfament/relaxació  
Objectius generals  

- Escalfar el cos i activar l’agilitat.   
- Augmentar la concentració que ens permetrà fer un assaig més dinàmic.   
- Confiar en el nostre cos i moviments a una altra persona.   
- Ser capaços de trobar l’harmonia amb els companys utilitzant només el 

nostre cos.   
- Aconseguir que els nostres gestos siguin cada vegada més clars i 

precisos.   
Bloc temàtic 2. Moviment escènic  
Orientació i situació en l’espai 
Objectius generals  

- Adquirir coneixements de les diferents sortides laterals de l’espai 

escènic: dreta i esquerra.   
- Treballar l’entorn del nen mitjançant la improvisació de les situacions.  -

 Aprendre a moure’s i caminar com el personatge que se li indiqui.   
- Conèixer les parts d’un espai escènic.   

Bloc temàtic 3. Joc dramàtic  
Mim i joc en equip  
Objectius generals  

- Conèixer-se millor i corregir comportaments equivocats.   
- Expressar accions només a través del cos i el gest.   
- Expressió corporal en una situació dramàtica.   
- Motivar la capacitat gestual en condicions quotidianes. Concentració. 

Relatar la part essencial d’un fet.   
- Respectar les diferents actituds dels companys, tant actuant com a 

públic.   
Bloc temàtic 4. Expressió oral  
Invenció narrativa, vocalització i dicció 

Objectius generals  
- Fer volar la imaginació a partir d’un objecte donat, tot convertint-lo en 

un altre qualsevol i trobant-li una altra utilitat.   
- Ser capaços d’inventar una narració entre tots els membres del grup.   
- Crear una situació d’improvisació.   
- Treballar les diferents intensitats de veu i evitar caure en cantarella o 

pujar indiscriminadament en tots els finals de frase.   
- Ser capaç de llegir un text i fer-ho entenedor tot i les dificultats 

afegides.  
Informacions i 
aclariments 

Els grups s’organitzaran segons les edats. A final de curs tots els alumnes 
realitzaran una representació per mostrar el que han après. 

 



 

 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR Curs 2018 - 2019 

STREET DANCE 

Dies i horaris Opció 1 Dimarts, de 17:00 a 18:15 h. 
Opció 2 Dijous, de 17:15 a 18:30 h 

Professors Ester Vila Pozo 

Preu  68€ el trimestre ambdues opcions 

Alumnes Opció 1 Mínim de 7 alumnes, màxim 9  
Opció 2 Mínim de 9 alumnes, màxim 15 

Lloc Opció 1 Dimarts, Aula polival. Col. Camí (aniran al 
local si es supera nombre d’alumnes). 

Opció 2 Dijous, Local c/ Pardo, 6 (Zúmbale) 

Primer dia Opció 1 Dimarts, 2 d’octubre 
Opció 2 Dijous, 4 d’octubre 

Descripció de 

l’activitat 
Objectius:  
Durant el curs s’ensenyen coreografies amb petits 
fragments de cançons.  
• Inicialment s’assagen les diferents coreografies per 

separat i més endavant es fa un muntatge musical 
ajuntant els diferents fragments i creant una sola peça 
musical (o més).   

• El sistema pot variar en funció de l’interés del grup i de 

les seves peticions.  
• S’ensenyen petites coreografies perquè això  fa més 

amena la dinàmica per al grup i, a més, els alumnes 
aprenen més estils.  

• L’objectiu fonamental és que els alumnes s’ho passin bé 
aprenent, que aprenguin també una mica l'origen de la 

cultura i els diferents estils de street dance, i que puguin 
veure una evolució a nivell de ball i d'expressió. 

 

 



 

ACTIVITAT  
EXTRAESCOLAR 

Curs 2018 - 2019 

COMBO I PERCUSSIÓ 
Dies i horaris Dimarts, de 17:00 h. a 18:15 h. 

Professors Matías Míguez 

Preu  70€ el trimestre 

Alumnes Mínim 8 alumnes per grup, màxim 12 

Lloc Aules del Col·legi Camí 

Primer dia  Dimarts, 2 d’octubre 

Descripció de 
l’activitat 

La percussió és la branca de la música més antiga que existeix. Des dels inicis de la 

hist ria, l'ésser humà ha experimentat amb elements de la natura per tal de crear un 

sons que, tocats conjuntament amb altres, formen una estructura rítmica. És la part 

de la música principal, imprescindible i bàsica que dóna la base per a l'aprenentatge 

musical.  
Els principals beneficis d'aquesta activitat son:  

- Desperta la creativitat i sensibilitat.  
- Treball en equip.  
- Millora la motricitat, i la coordinació i agilitat de cames, braços i dits. -

 Desenvolupa el sentit del ritme i de l’oïda.  
- Potencia la mem ria.  
- Millora la concentració. - Alliberació d'estrès.  
- Objectius  
- Conèixer l'instrument i la seva hist ria.  
- Aprendre les figures rítmiques sobre el pentagrama.  
- Aprendre els diferents sons de cada instrument.  
- Aprendre les diferents seqüencies rítmiques.  
- Introduir la veu i el cos com a un instrument de percussió.  
- Creació d'instruments.  
- Treballar un repertori de ritmes d'estils variats, que aportaran cultura musical.  
- Interpretar peces llegint la partitura, de mem ria i/o d'oïda.  

Els alumnes faran una mostra del seu aprenentatge durant un concert a final de curs.  
Per fer aquesta activitat no és necessari tenir coneixements musicals previs. 

Informacions i 
aclariments 

Es faran grups segons el nivell. No hi ha límit d’edat, sempre que 

hi hagi un nombre suficient d’alumnes per formar un grup. 

 

 


