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ACTIVITATS NO ESPORTIVES 
 

 

 

ANGLÈS 
Per a nens i nenes de P3, P4 i P5 
Metty Font 
 

Soci: 22€/mes
No soci: 27€/mes

P3 
P4 i P5 

Dilluns de 13.30h a 14.30h 
Dilluns de 12.30h a 13.30h 

 
Les  classes  adreçades  als  petits  aprenents  d’anglès 
ofereix  als  alumnes  la  possibilitat  d’aprendre  d’una 
manera divertida  i estimulant. Prepara al nen per el 
procés continuat que englobarà l’Educació Primària.  
 
Descobrir l’anglès d’una manera senzilla treballant el 
vocabulari  més  proper  a  ells,  els  ajuda  a 
desenvolupar,  amb  un  mínim  esforç,  un  conjunt 
d’aptituds  i  capacitats,  sobretot  de  comprensió 
auditiva i de pronunciació. 
 
L’activitat  es  realitza  a  traves  d’activitats  curtes  i 
seguides. Amb  l’ús de flashcards el nen rep una gran 
quantitat  d’informació  i  es  comprova  la  seva 
comprensió en una resposta física o verbal. 
 

 
 

 

ANGLÈS / FRANCÈS 
Per a nens i nenes de 1r fins a 6è 
Glòria Payet 
 

Soci: 25€/mes
No soci: 30€/mes

ANGLÈS 
De 1r a 3r 
De 4rt a 6è 

 
Divendres de 13.30h a 14.30h 
Dimarts de 13.30h a 14.30h 

FRANCÈS 
De 3r a 6è 

 
Divendres de 12.30h a 13.30h 

 
Classes  dirigides  per  la  Glòria  Payet,  llicenciada  en 
Traducció i Interpretació per la Facultat de Traducció 
o  Interpretació  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona. 
Ha  estat  i  és mestre  d’idiomes  en  l’àmbit  públic  i 

privat,  tan  per  a  nens  com  per  adults,  imparteix 
classes dels idiomes d’anglès, francès, espanyol, italià 
i  alemany.  A  més  a  més,  coneix  les  llengües  del 
portuguès, neerlandès  i àrab. També és  traductora  i 
correctora de textos. 
 
És una persona creativa, pacient, alegre  i entusiasta, 
li agrada ajudar i acompanyar a les persones en el seu 
desenvolupament  i  creixement  personal,  en  els 
darrers anys la seva formació s’ha basat en artteràpia 
i sociosanitària, del que també imparteix classes. 
 
Ofereix  a  tots  els  nens  i  nenes  de  l’escola  la 
possibilitat  de  realitzar  classes  d’anglès  i  francès. 
Adaptarà els grups segons edats i nivells. 
 

 
 

 
 

CERÀMICA I PINTURA 
Per a nens i nenes de P3 fins a 6è 
Marta Rucabado 
Ona Esteban 

Soci: 25€/mes
No soci: 30€/mes

P3, P4 i P5 
De 1r a 6è 

Dimarts de 13.30h a 14.30h 
Dimarts de 12.30h a 13.30h 

Es tracta d’una activitat rotativa que permetrà al nen 
aprofundir en el llenguatge plàstic, treballant: 
 
La  ceràmica:  els  nens  tindran  l’oportunitat  de 
conèixer  i entrar en contacte amb el fang. Es pretén 
que la mainada interpreti tot allò que aquest material 
li  suggereix,  és  a  dir,  el  fang  vist  amb  ulls  de  nen: 
ratlles, ditades, incisions, impressions, ocells, cargols, 
etc.  Aprendrà  a  modelar  diferents  objectes  amb 
argila, coneixerà tot el procés d’elaboració, i l’inici en 
les tècniques i recursos d’aquest material plàstic. 
 
Dibuix  i  pintura:  aprofundirem  en  el  llenguatge 
plàstic del dibuix  i  la pintura,  tant en  la part  tècnica 
com en la recerca d'un llenguatge propi. 
Practicarem  tècniques  com el  carbó, el  llapis,  ceres, 
aquarel∙les,  pintura  acrílica…  S'hi  treballen  tots  els 
conceptes  de  la  composició:  buit  i  ple,  equilibri  i 
proporció,  l'encaix, el dibuix figuratiu  i al natural, els 
animals i el moviment. El retrat, l'entorn, el paisatge, 
el color, etc. 
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FUSTERIA 
Per a nens i nenes de P3 fins a 6è 
Joan Baguer 
 

Soci: 20€/mes
No soci: 25€/mes

P3, P4 i P5 
De 1r a 6è 

Dijous de 13.30h a 14.30h 
Dijous de 12.30h a 13.30h 

 
“Un espai de transformació i creació” 
Ambient  preparat  per:  serrar,  clavar,  llimar,  polir, 
enganxar,  ajuntar...    amb  eines manuals  com:  serra 
de  marqueteria,  filaberquí,  llimes,  raspa,  serjants, 
martell... Per poder treballar amb diferents materials, 
formes, textures, dureses,....  
Propostes de projectes: 
‐  joguines  tradicionals:  baldufes,  cotxes,  vaixells, 
espases, joiers... 
‐  instruments musicals,  ... o  la  creació del  teu propi 
projecte 
Un espai on el nen/a pugui sentir‐se respectat en el 
seu ritme i en les seves decisions. 
 

 
 
 
 

 

GUITARRA 
Per a nens i nenes de 1r fins a 6è 
Ulrike Echternkamp 
 

Soci: 28€/mes*
No soci: 33€/mes

De 1r a 6è  Dimecres de 13.30h a 14.30h 

“Em dic Uli,  sóc professora de guitarra  i  ja  fa molts 
anys  que  em  dedico  a  ensenyar  guitarra  a 
nens/nenes  de  totes  les  edats.  La meva  intenció  és 
donar la possibilitat als nens d'endinsar‐se al món de 
la  música,  començant  coneixent  a  poc  a  poc 
l'instrument,  des  d'agafar‐lo  bé  fins  a  afinar‐lo. 
Seguirem un mètode amb el qual anirem aprenent a 
tocar  petites  melodies  populars  i  clàssiques  i  al 
mateix  temps  ens  anirem  introduint,  d'una  forma 
lúdica,  en  el  llenguatge  musical.  Al  finalitzar  l'any 
m'agradaria  aconseguir  que  els  nens  i  nenes 
gaudeixin  fent  música  ells  mateixos  i  que  vulguin 
continuar aprenent a  tocar  la guitarra o bé un altre 
instrument!”. 
 
*Nota: el preu de l’activitat és per un mínim de 4 alumnes. 

 
 

 
 

MECANOGRAFIA AMB 
L’ORDINADOR 
Per a nens i nenes de 4rt fins a 6è 
Meca Centre 
 
SUBVENCIONAT PER L’AFA    
 

Soci: 15€/mes
No soci: 30€/mes

De 4rt a 6è  Dilluns de 12.30h a 13.30h 
Dilluns de 16.30h a 17.30h 
Dijous de 16.30h a 17.30h 

 
Primer any: 
‐  Memorització  del  teclat  de  l’ordinador,  escrivint 
amb els 10 dits evitant mirar el  teclat,  fent exercicis 
repetitius de seqüències de  lletres, números  i signes 
que  ajuden  a  recordar  la  posició  de  les  tecles  de 
l’ordinador  i  a  adquirir  l’habilitat  necessària  com  a 
pas previ a la velocitat. 
‐  Tenir  cura  de  la  posició  correcte  del  cos  i  de 
l’ordinador per  escriure  sense distraccions ni dolors 
musculars d’esquena, coll, cames o braços. 
Segon any: 
‐  Perfeccionament  de  tècniques  d’escriptura  per 
millorar  la  velocitat  amb  exercicis  específics 
augmentant  gradualment  la  quantitat  de  text  i 
reduint el temps límit per acabar‐los. 
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‐  Dictats  amb  veu  reproduïda  tant  pel  programa 
informàtic com pel professor. 
‐ Exercicis de pràctica del teclat numèric. 
‐  Examen  i  obtenció  del  certificat  homologat  de 
mecanografia. 
 

 
 

 

 

MIGDIADA 
Per a nens i nenes de P3 i P4 
Monitoratge        
            

 Soci: 15€/mes
No soci: 20€/mes

P3 i P4  de dilluns a divendres de 13.30h a 
14.30h 

 
Descansar  i  esplaiar‐se:  trobar  l’equilibri  entre 
l’esforç  fet al matí  i  la necessitat de  relaxació, pau  i 
bona predisposició vers el treball de la tarda.  
Amb  aquest  objectiu  ens  proposem  fomentar  que 
l’espai de migdia esdevingui un espai de descans dins 
la jornada escolar pels més petits. 
 

 
 

 
 

ROBÒTICA 
Per a nens i nenes de 1er a 6è 
Kenneth Soler       
            

 Soci: 30€/mes
No soci: 35€/mes

De 1r a 6è  Dijous de  12.30h a 13.30h 

 
Els vostres fills s’introduiran en  la robòtica educativa 
a  partir  de  la  construcció    i  programació  de    nous 
robots  de  Lego.  Totes  les  activitats  en  plantegen  a 
partir de  dinàmiques  creatives  i  en  petits  grups,  en 
un entorn de cooperació i encaminat a superar petits 
reptes amb l’ajuda dels nostres educadors. 
 
Que s’aprèn a la robòtica? 
A  l’escola  de  robots  es  promouen  i  fomenten  els 
següents valors: iniciativa, presa de decisions, esforç, 
investigació,  innovació,  creativitat,  resolució  de 

problemes, treball en equip, cooperació, comunicació 
d’idees i desenvolupament de talent.  
 
Un  robot  consta  de  3  parts,  la  part  mecànica, 
l’electrònica  i  la  informàtica.  Així  doncs  dissenyant, 
construint i fabricant un robot aprenem: a interpretar 
plànols  i  estructures  tridimensionals,  càlcul  en 
general  i  sistemes  d’unitats,  conceptes  bàsics  de 
física,  informàtica  i  anglès,  ja  que  quasi  tota  la 
informació de  la xarxa està amb anglès  i el software 
també.  
 
Més informació : http://www.innovateducacio.cat 
 

 
 

 

 

TEATRE 
Per a nens i nenes de 1r a 6è 
Estefania de Llobet 
 

Soci: 22€/mes
No soci: 27€/mes 

De 1r a 6è  dilluns de 12.30h a 13.30h 

 
El teatre és un  joc fantàstic  i divertit,  i de ben petits 
als nens els hi agrada imitar als pares i mares, a jugar 
a ser herois… 
L’objectiu d’aquest  taller és que  l’infant s’endinsi en 
el món del  teatre a partir de  la creació  i  l’expressió, 
de la dramatització de textos i situacions i participant 
en  el  joc  teatral,  afavorint  la  creativitat  que  el  nen 
necessita  per  guanyar  seguretat  i  madurar  la  seva 
personalitat. 
Els  més  grans  ja  treballaran  tècniques  d’expressió 
corporal  i oral, gaudiran del  joc dramàtic, aprendran 
a  treballar  en  grup,  desenvolupar  el  pensament,  la 
memòria i potenciar l’autoestima. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

 

 

ATLETISME 
Per a nens i nenes de 1r fins a 6è  
i ESO 
Elena Poquet 
 

Soci: 17€/mes
No soci: 22€/mes 

De 1r a 6è  
i ESO 

Dimecres de 16.30h a 17.30h 

 
Iniciació a l’atletisme, treballar els moviments bàsics, 
caminar, córrer,  llançar  i saltar. Conèixer  les normes 
de  l’esport,  adquirir  els  hàbits  d’escalfament  i 
estirament  bàsics,  aprendre  a  utilitzar  els  diferents 
materials  específics,  aprendre  mitjançant  el  joc,... 
sempre tenint en compte  l’edat  i  les característiques 
del nen/a. 
 

 

 

 

DANSA CREATIVA 
Per a nens  i nenes de P3, P4  i P5,  i 
de 1r a 6è 
Mercè Sardà 
 

Soci: 20€/mes
No soci: 25€/mes

P3 
P4 
P5 i 1r 
De 2n a 6è 

Dimecres de 13.30h a 14.30h 
Divendres de 13.30h a 14.30h 
Divendres de 12.30h a 13.30h 
Dimecres de 12.30h a 13.30h 

Dins d’aquesta activitat es treballa la iniciació al món 
de la Dansa, tot i que el funcionament parteix del joc 
i  el  benestar,  no  volem  oblidar  que  es  comencen  a 
treballar els valors com  l’autodisciplina, el respecte  i 
la  col∙laboració  amb  altres  nens  i  nenes.  Es  poden 
introduir  de  manera  indirecta  el  fonament  de  la 
tècnica  i  l’anatomia,  igualment  que  la  pròpia 
capacitat d’expressió i moviment. 
En els nens de 5/6 anys podem  introduir  conceptes 
com  la coordinació,  la diferenciació  i  la verbalització 
dels moviments, el treball de composició en grup,  la 
capacitat de memoritzar,.. 

 
 

 

 

ESCACS 
Per a nens i nenes de 1r fins a 6è 
Carles Vilà (Club d’Escacs Montgrí)  

          
   Soci: 22€/mes

No soci: 27€/mes
 

De 1r a 6è  Dimecres de 12.30h a 13.30h 

 
Els  escacs  són  un  joc  d’estratègia  que  requereix 
d’exercici  i  desenvolupament  mental.  Té  caràcter 
formatiu  sobre  la  personalitat  oferint  els  següents 
avantatges: 
‐ Crear vincles amb persones de diferents  cultures  i 
generacions en ser indispensable interactuar amb els 
altres i conciliar punts  de vista amb els altres.  
‐  Potenciar  l’ètica:  per  jugar  s’han  de  respectar  les 
regles, el resultat i els oponents. 
‐ Enforteix el caràcter. Davant el  tauler, és el nen el 
que pren les decisions responsabilitzant‐se d’elles. 
‐  Afavorir  el  pensament  organitzat  potenciant  la 
capacitat  de  preveure  situacions  aprenent  a  pensar 
abans  d’actuar.  La  regla  “peça  tocada  és  peça 
moguda”  implica que  la  decisió  és  irrevocable  i per 
tant  abans  de  tocar  una  peça  ha  d’haver  meditat 
anteriorment.  
‐ Motivar  la  lluita de superació  i resolució   dels seus 
problemes. 
‐ Exercitar la memòria i la concentració en identificar 
i classificar la informació de l’entorn.   
‐ Desenvolupar la paciència i la perseverança.  
‐ Incrementar l’atenció i l’autoestima. 
‐ Desenvolupar habilitats cognitives tant verbals com 
numèriques  que  afavoreixen  el  procés 
d’aprenentatge  (raonament  lògic,  intel∙ligència 
emocional i la intuïció). 
‐ Exercitar    l’habilitat de mantenir‐se a  l’expectativa 
de dos o més situacions en paral∙lel. 
‐ Gaudir del joc. 
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GIMNÀSTICA RÍTMICA 
Per a nens i nenes de P5 fins a 6è 
Marina Gurillo 
 

Soci: 20€/mes
No soci: 25€/mes

De P5 a 2n 
De 3r a 6è 

Dimarts de 13.30h a 14.30h 
Dimarts de 12.30h a 13.30h 

 
Iniciació  a  la  Gimnàstica  (P5  a  2n  PRI):  és  una 
activitat que gira al voltant de la gimnàstica de base, 
centrada en les habilitats gimnàstiques bàsiques, com 
serien  les pre‐acrobàcies, girs, salts, equilibris, ondes 
corporals, desplaçaments i elements de flexibilitat. 
L'objectiu  principal  és  desenvolupar  diferents 
habilitats  gimnàstiques  tot  gaudint  i  divertint‐se  a 
través de  jocs, representacions, petites coreografies, 
etc,  de  tal  manera  que  no  només  millorin  el 
desenvolupament  físic  i  motriu,  sinó  que  també 
manifestin la part més artística i creativa de cada un. 
No podem deixar de banda  tampoc  altres objectius 
de  gran  rellevància  com  són:  descobrir  les  pròpies 
limitacions, mostrar satisfacció per  les activitats ben 
realitzades,  acceptar  i  respectar  la  diversitat  física, 
educar en valors mitjançant la gimnàstica, afavorir la 
relació  social  entre  els  participants  i  conèixer  un 
ampli ventall d'elements gimnàstics. 
 
Let's Dance (de 3r a 6è PRI): és una activitat basada 
en  la  interpretació de  la música pop, rock  i dance de 
l'actualitat  a  través  del  moviment.  Es  portaran  a 
terme  diferents  continguts  com  la  coordinació, 
memorització  de  passos,  els  desplaçaments,  les 
posicions de ball i el ritme, que ens ajudaran a poder 
crear peces  coreogràfiques,  tot donant  les eines  als 
alumnes per expressar‐se tal com ells són a través de 
l'expressió  corporal.  I  és  que,  el moviment  és  una 
eina  per  arribar  a  l'autoconeixement,  com  a  éssers 
humans plens de virtuts  i pors vers a  la vida que ens 
envolta,  i poder comunicar, per una via alternativa a 
la  que  estem  acostumats,  els  nostres  sentiments, 
inquietuds i forma de veure la vida, a tots aquells que 
ens envolten. 
 

 
 
 

 

 

KARATE 
Per a nens i nenes de P5 fins a 6è 
Pep Esteban 
 

Soci: 18€/mes
No soci: 23€/mes

De P5 a 3r 
De 4rt a 6è 

Dijous de 19h a 20h 
Dilluns de 19h a 20h 

 
El karate és un art marcial i no un esport, encara que 
té una vessant esportiva. 
És  un  combat  contra  un  mateix,  un  esperit  de 
superació,  que  s'aconsegueix  a  base  de  disciplina, 
esforç i constància. 
La  gent  que  practica  arts  marcials  no  són  gens 
agressius,  sinó  gent  senzilla  i  humil.  Per  això,  la 
disciplina de qualsevol art marcial ben  feta, és molt 
educativa per tothom, sense importar la edat. 
És a dir, la pràctica del karate és una filosofia de vida. 

 
 

 

 

PSICOMOTRICITAT 
Per a nens i nenes de P3, P4 i P5 
Estefania de Llobet 
 

Soci: 22€/mes
No soci: 27€/mes

P3, P4 i P5  Dilluns de 13.30h a 14.30h 

El  terme  psicomotricitat  integra  les  interaccions 
cognitives, emocionals, simbòliques  i sensoriomotriu 
en la capacitat de ser i de expressar‐se en un context 
psicosocial. La Psicomotricitat desenvolupa un paper 
fonamental al desenvolupament de la personalitat. 
A educació infantil les habilitats motrius bàsiques són 
la  capacitat  d'executar  un  acte  motor  que 
caracteritza per voler aconseguir un objectiu concret. 
És  a dir,  el nen  aprèn  a  través dels  sentits  a  rebre, 
elaborar  i  interpretar  la  informació  que  prové  de 
l'entorn. El nen aprèn a través de l'experiència que li 
ofereix la interacció del seu cos amb l'entorn. 
Si vols conèixer‐lo ràpidament, fes‐los jugar. 
Si vols ensenyar‐los a viure, fes‐los jugar. 
Si vols que agafin gust pel treball, fes‐los jugar. 
Si vols exercir  la  teva professió,  fes‐los  jugar,  jugar  i 
jugar. 
Fernand Deligny 
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ZUMBA 
Per a nens i nenes de P4 fins a 6è 
Lídia Egea 
 

Soci: 20€/mes
No soci: 25€/mes

P4, P5, 1r i 2n 
De 3r a 6è 

Dijous de 13.30h a 14.30h 
Dijous de 12.30h a 13.30 

 
La zumba és una modalitat esportiva creada el 1994 
pel  ballarí  Beto  Pérez.  La  zumba  consisteix  en  una 
activitat  cardiovascular  que  combina  exercicis  de 
tonificació  amb  passos  de  balls  llatins.  Les 
coreografies  estan  basades  en  passos  senzills  i 
repetitius, el que fa que sigui molt fàcil seguir‐la i no 
cal una preparació física en concret. 
Zumba Kids  Junior  (4 a 6 anys),  les classes  són una 
festa  pels  més  petits,  podran  ser  ells  mateixos, 
deixar‐se  anar,  descarregar  energia,  són  molt 
curiosos  per  conèixer  nous  sons  i  experiències.  Es 
podran  socialitzar, moure’s  al  ritme  de  una música 
adequada  a  la  seva  edat  i  jugar  amb  altres  nens  i 
nenes. 
Zumba  Kids  (7  a  12  anys),  és  una  festa 
d’entreteniment  ballable.  Podran  moure’s  al  seu 
ritme  i  amb  els  seus  amics.  El  programa  inclou 
músiques apropiades a la seva edat i moviments que 
els  faran  ballar  a  tots.  Es  tracta  de  que  es  sentin 
desinhibits a  la pista de ball  i de  reforçar  la  idea de 
que  estan  bé  amb  ells mateixos  i  ballar  sense  que 
ningú els estigui observant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


