
TAMBORÍ 

S’esperarà als infants al porxo del pati de primària i tindran 

mitja hora per berenar. 

S’ensenyaran les bases d’aquest esport d’equip. És un 

esport tradicional del nord d’Itàlia i que comença a ser molt 

popular a Catalunya, on es fa sevir com a “raqueta”: el 

tamborí. És un joc molt similar al tennis. 

Mínim participants: 8 

 

 

 

GESTIÓ EMOCIONAL 

Les monitores recolliran 

als alumnes a les aules 

(infantil) i al porxo 

(primària), tindran mitja 

hora per berenar i 

esbargir-se. 

En aquesta activitat es 

treballaren diferents 

tècniques en les que els 

infants aprendran a 

treballar les emocions i a 

com gestionar-les en el 

seu dia a dia.  

 

IMAGINA… 

Les monitores 

recolliran als alumnes 

a les aules (infantil) i al 

porxo (primària), 

tindran mitja hora per 

berenar i esbargir-se. 

En aquesta activitat es 

potenciarà la 

imaginació a través del 

joc. 

 

TALLERS D’OFICIS 

Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i 

al porxo (primària), tindran 

mitja hora per berenar i 

esbargir-se. 

En aquesta activitat és 

treballarà l’aprenentatge de 

diferents tipus d’oficis, com 

per exemple fer cistelles, 

fang, cosir, ceràmica, etc… 

 

 

PISCINA 

Activitat que s’ofereix a través 

de l’AMPA per poder gaudir de 

preus econòmics per a escoles. 

Les pròpies famílies seran les 

que hauran d’acompanyar als 

infants a la piscina de Canet de 

Mar (Club esportiu H2O). 

Allà us dirigireu a un vestuari 

establert exclusivament per la 

nostra entitat, els canviareu i 

acompanyareu dintre de la 

piscina on aniran amb els 

monitors assignats. En 

finalitzar la classe els tornareu 

a recollir. 

Mínim participants: 8 
 

 

ACOLLIDA MATINAL 
L’entrada és per consergeria 

picant al timbre. Poden 

portar esmorzar 

Lloc de realització: al 

menjador de l’escola. 

En aquests espais els infants 

poden jugar als diferents 

tipus de racons al seu propi 

ritme. 

VOLEIBOL 
S’esperarà als infants al porxo 

del pati de primària i tindran 

mitja hora per berenar. 

S’ensenyaran les bases 

d’aquest esport d’equip que 

fomenta la companyonia amb 

l’objectiu d’acabar 

configurant un equip que 

pugui jugar amb altres equips 

escolars. 

Mínim participants: 8 

TAEKWONDO 

El taekwondo és un art 

marcial que té com a 

objectiu millorar la 

psicomotricitat, 

l’autoconfiança, 

l’autoconcepte, el treball 

en equip i els valors. 

Mínim participants: 5 

MANUALITATS 
Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i 

al porxo (primària), tindran 

mitja hora per berenar i 

esbargir-se. 

En aquesta activitat els infants 

podran treballar la 

psicomotricitat fina en un 

entorn divertit i artístic. 

ANGLÈS 

DE P4 A 6È 
Les monitores recolliran 

als alumnes a les aules 

(infantil) i al porxo 

(primària), tindran mitja 

hora per berenar i 

esbargir-se. 

L’objectiu d’aquesta 

activitat és donar un 

suport als nens/es des de 

p4 fins 6è amb la llengua 

anglesa. 

 Mínim participants: 8 

 

PETIT XEF 
Les monitores recolliran als 

alumnes a les aules (infantil) i 

al porxo (primària), tindran 

mitja hora per berenar i 

esbargir-se. 

En aquesta activitat els infants 

gaudiran del plaer de la cuina. 

(fruites, verdures, cupcakes,… i 

molt mes!) 

 

TEATRE I MÚSICA 

DE P4 A 6È 
Les monitores recolliran als 

alumnes als passadissos des de 2n 

fins a 6è, aniran a l’aula de música. 

A les 13:30h s’acompanyarà als 

infants al menjador i en el cas dels 

que no es quedin a menjador a la 

porta de l’AMPA. 

Tot seguit recolliran el segon torn 

infants de p5 i 1er i l’activitat 

finalitzarà a les 14:30h, on els 

acompanyaran al pati de l’escola 

amb el servei de menjador. 

Mínim participants: 8 
 

 

ACOLLIDA BERENAR 

Han de portar berenar de 

casa. 

Lloc de realització: al 

menjador de l’escola. 

En aquests espais els 

infants poden jugar als 

diferents tipus de racons al 

seu propi ritme. 

 


