TARDES DE 17:00-18:00 / 17:00 A 18:15

COESCOLARS
MARI GUTIERREZ - PATRICIA JANÉ

mcgutierrez@fedac.cat
pjane@fedac.cat

Les activitats coescolars es realitzen fora de l’horari lectiu, i estan obertes a
tots els nens i nenes de Montcada i Reixac.

Idiomes
ENGLISH INFANTIL
L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes s'iniciïn en
l'aprenentatge d'una llengua estrangera d'una manera lúdica.

ENGLISH PRIMÀRIA
L'objectiu és que els alumnes ampliïn i consolidin els seus
aprenentatges en anglès mitjançant el joc.

XINÈS
Introducció a un idioma fascinant i a la seva cultura milenària,
aprenent des de la curiositat i el joc.

Cultural
TEATRE
Els alumnes aprenen a desenvolupar l'expressió corporal i la
capacitat de reconèixer i d'expressar emocions..

ZUMBA
A partir del ball i la musica, els alumnes s'inicien en la
composició de coreografies, es una activitat divertida, amb
molt de ritme on fan un aprenentatge tan individual com
col·lectiu.
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Esportiva
MULTIESPORT
L'objectiu és conèixer i practicar tres esports: futbol, bàsquet i
handbol, on el component lúdic és molt important.. Els
alumnes participen a lligues escolars, juguen un partit per
setmana contra equips de la nostra població.

PSICOMOTRICITAT ESPORTIVA
Activitat dirigida als alumnes d'educació infantil.
Mitjançant el joc i l'experimentació material, es treballen les
habilitats motrius, emocionals i relacionals dels nens i nenes.
És un espai on juguen, aprenen i experimenten mentre es
desenvolupen de manera més autònoma.

FUTBOL
Es treballen fonaments bàsics tècnics i tàctics de futbol. Es
posa l'atenció en el treball en equip, respecte i empatia.
Durant tot l'any es fa una competició escolar amb la que
s'han de comprometre.
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Esportiva
RITMICA
Aquest esport proporciona flexibilitat, equilibri i coordinació al
mateix temps que aporta aptituds i valors desitjables
(constància, disciplina, superació)

KÀRATE
L'objectiu és conèixer un esport de disciplina, on es treballa la
coordinació, flexibilitat i valors que implican concentració.

Tecnològica
ROBÒTICA
Grups separats per cicle mitjà i cicle superior
Permet desenvolupar les habilitats i competències del segle XXI
amb LEGO EDUCATION a l'hora que es diverteixen aprenent
ciència i tecnologia.
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Arts plàstiques
FEM ART
Amb aquesta proposta volem que els infants e 3 a 8 anys, a
partir de l'art pugin explorar i desenvolupar la seva creativitat i
imaginació, així com també descubrir el llenguatge de l'art.

FEM MANGA EN JAPONÈS
Aquesta activitat s'adreça a nens i nenes de 9 a 12 anys que
es vulguin divertir aprenent des de zero un nou idioma i
descobrir una cultura tan allunyada de nosaltres com són el
japonés i el manga.
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