
 
 
ACOLLIDA MATINAL. Educand 
L’acollida matinal consisteix en oferir a les famílies la possibilitat de poder portar el seu fill/a a l’escola abans 
de l’horari lectiu. 
Durant aquesta estona els nens i nenes podran esmorzar, jugar, compartir experiències amb els seus 
companys, llegir, dibuixar, cantar, etc. 
 
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 9 hores 
Quota mensual: 50 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda. 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 4,5 euros/dia 
L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 10 nens/es 
 
 
 
 
ACOLLIDA TARDA. Educand 
Aquest servei està pensat per a les famílies que els hi es dificultós poder recollir el seu fill/a puntualment a la 
tarda. 
Durant aquesta estona els nens i nenes podran realitzar activitats tranquil·les en una aula. Activitats que 
poden anar des de jugar amb les joguines, pintar, o fins i tot berenar, en funció de les ganes que en cada 
moment pugui tenir el nen. 
 
Opció 1: 5 dies a la setmana  de 16:30 a 17:30 hores 
Quota mensual: 50 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 
 
Opció 2: 4 dies a la setmana de 16:30 a 17:30 hores 
Quota mensual: 40 euros (d’octubre al juny, ambdós inclosos). 
 
Al setembre també s’ofereix amb una quota reduïda. 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 4,5 euros/dia 
L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 6 nens/es  
 
 
 
INICIACIÓ ESPORTIVA. Educand 
En aquesta activitat es pretén apropar els nens/es als diferents esports i jocs col·lectius per mitjà d’un 
aprenentatge lúdic i motivant. Fem incís en els fonaments bàsics de cada esport potenciant el joc en equip i la 
col·laboració. 
Els objectius de l’activitat són exercitar les habilitats motrius bàsiques i específiques en situacions de joc i 
iniciar-se en la pràctica de diferents esports d’equip combinant les activitats dirigides amb espais de joc lliure. 
Amb aquesta activitat els nens i nenes assimilaran la importància del treball en equip potenciant la tolerància i 
respecte cap els altres, milloraran la sociabilitat i capacitat d’expressió i augmentaran l’interès cap a l’esport. 
 
Horari: Dijous 16:30 a 17:30 
Quota trimestral: 60 euros (1r trimestre: d’octubre a desembre. 2n trimestre: de gener a març. 3r trimestre: 
d’abril a juny) 
L’activitat es realitzarà en grups tancats de mínim 10 i màxim 12 nens/es 
 



TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL. Pau Plana 
OBJECTIUS:

1- Vèncer la vergonya i la por. 
2- Aprendre a comunicar verbalment i gestualment. 
3- Descobrir el món del teatre i de les arts escèniques. 

MÈTODE:
1- Expressió corporal: 

a. Jocs de mímica 
b. Jocs d’imitació 
c. Jocs de representació de sentiments, emocions. 
d. Jocs musicals 

2- Expressió verbal: 
a. Explicació de contes (per part dels nens). 
b. Representació d’escenes de contes o gags. 
c. Improvisació d’escenes. 
d. Creació de personatges. 
e. Imitació de personatges coneguts. 
f. Jocs amb la veu: 

i. Diferències agut / greu. 
ii. Diferències ràpid / lent. 
iii. Diferències alt / baix. 
iv. Diferències jove / vell.  

3- Utilització d’elements: 
a. Vestuari. 
b. Titelles. 
c. Música. 
d. Escenografia 

4- Extres: 
a. Possible sortida per veure un espectacle teatral infantil, amb possibilitat de parlar amb els 

actors i creadors. 
b. Possibilitat de rebre visites d’experts i professionals del teatre infantil  

 
Horari: Dimecres 16:30 a 17:30 
Quota trimestral: 63 euros (1r trimestre: d’octubre a desembre. 2n trimestre: de gener a març. 3r trimestre: 
d’abril a juny) 
L’activitat es realitzarà en grups tancats de mínim 7 i màxim 8 nens/es 



 
 
EDUCACIÓ MUSICAL. Créixer amb la Música 
Bego Tadeo Professora superior de Música. Mestra especialista en educació musical. Diplomada en educació musical Willems. 
 
 
La Música forma part de l’ésser humà. Hi ha un profund lligam entre els elements fonamentals de la música 
i els de la naturalesa humana: el ritme amb el cos; la melodia amb la sensibilitat afectiva; l’harmonia amb la 
intel·ligència i la improvisació amb la capacitat creadora de l’home.  
 
La Música és un llenguatge humà universal mitjançant el qual ens comuniquem i expressem des de ben 
petits. Com a llenguatge, s’ha d’aprendre seguint el mateix procés que la llengua materna: l’infant s’impregna 
d’ella, la imita i reprodueix, després comença a construir frases i finalment l’aprèn a llegir i escriure.  
 
Per dur a terme l’ensenyament musical és imprescindible el coneixement profund dels principis psicològics 
dels infants i dels principis de la Música, i crear un procés coherent a través de la participació activa dels 
infants.  
 
Els objectius de l’educació musical són:  
- Fer estimar i conèixer la Música com a art i com a llenguatge vivint-la i gaudint-la.  
- Desenvolupar l’oïda, la veu i el sentit del ritme i de la melodia.  
- Desenvolupar les facultats sensoriomotrius, afectives, mentals i intuïtives dels infants.  
- Aprendre el llenguatge musical i el toc instrumental.  
- Establir relacions enriquidores entre infants dins un petit grup.  

 
La iniciació musical és el descobriment i la vivència dels elements que configuren la Música d’una manera 
lúdica i progressivament més conscient.  
 
Els principis pedagògics que es treballen durant la iniciació s'agrupen en quatre grans blocs:  
- Desenvolupament auditiu i vocal. 
- Desenvolupament del sentit rítmic 
- Cançó 
- Moviment corporal associat a la música. 
 
El material que es fa servir és de qualitat i atraient pels infants.  

 
Horari: Dilluns 16:30 a 17:30 
Quota trimestral: 75 euros (1r trimestre: d’octubre a desembre. 2n trimestre: de gener a març. 3r trimestre: 
d’abril a juny) 
L’activitat es realitzarà en grups tancats de mínim 8 i màxim 10 nens/es 
 


