ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 17/1817/18
BÀSQUET

ANGLÈS

Treballaran els moviments bàsics i essencials
del bàsquet incorporant jocs i activitats
psicomotrius que fomentin la col.laboració i la
participació.

PSICO-DANCE/ DANCE-FUSSION
Tre b a l l d e l e s q u a l i t a t s f í s i q u e s i l a
psicomotricitat a través del ritme i de la música.
Expressió corporal proposant el ball (ritmes i
balls moderns) com a medi de comunicació. Es
faran representacions durant el curs.

NATACIÓ
Un curs per gaudir de l’aigua, aprendre els
estils, dominar un element, i fins i tot arribar a
competir o a practicar algun esport aquàtic.

FUTBOL

Anglès extraescolar per a totes les edats amb
professors nadius i experts en preparar als
alumnes perquè tinguin èxit durant el seu
aprenentatge, emprant el mètode comunicatiu i
dinàmic tenint esment a la part oral.

ROBOTIX
Lego Education Robotix és una activitat
extraescolar innovadora que desperta l’interès
per la ciència i la tecnologia en els nins i nines
mentre dissenyen, construeixen i programen
robots de Lego a través del joc i el treball en
equip.

TEATRE
Desenvolupar l’expressivitat utilitzant el propi
cos i objectes, amb diferents tècniques ,
donant ales a la imaginació i preparant vàries
representacions.

MUSIC TOGETHER

Activitat sana i divertida on els alumnes
desenvolupen un comportament cooperatiu
tant dins com fora del camp a través de jocs.

HANDBOL
Continuam amb l’activitat que va formar part de
la història esportiva d’Aula Balear.

JUDO
Estimulació afectiva i potenciació de les
relacions socials i el respecte a l’altre a través
d’un esport de lluita.

ESCACS
Adjunta l’aspecte lúdic i didàctic de l’esport,
combinant jocs al tauler, a l’ordinador i amb
peces grans

És un programa d'estimulació musical en
anglès basat en pedagogies actives de la
música. Els alumnes faran servir la seva veu
per cantar, el seu cos per mourer-se i el seu
cervell per aprendre, utilitzant la música com a
eina de desenvolupament integral.

LABORATORI D’ART
Viure el procés creatiu dels nins i nines perquè
investiguin el seu propi món interior i s’animin a
plasmar-ho, coneixent diferents tècniques i
ajudant als nins a cercar molts camps
d’expressió artística incloent la motricitat fina.

DANSA CLÀSSICA
És un estil de ball en el qual intervenen diferent
tipus de tècniques i ritmes on cos i música
s’uneixen per formar part de la mateixa
harmonia.

CIÈNCIA DIVERTIDA
Fomentar l’interès dels nins pel món de la
ciència mitjançant l’experimentació i
l’observació directa del món que els envolta.
Els nins participen de forma pràctica i activa.

KITSUNE
Programa d’estimulació primerenca per als més
petits, a través de la pràctica de les
matemàtiques manipulatives i desenvolupament
de la intel.ligència emocional i la psicomotricitat
utilizant diferents materials manipulatius.

ALOHA MENTAL ARITHMETIC
Programa de desenvolupament mental que
utilitza l’àbac com a instrument per a
l’ensenyament de l’aritmètica, permetent
potenciar l’hemisferi dret del cervell.

Període d’inscripció fins el dimarts 26 de
setembre. Com cada any, els alumnes han de
mantenir-se apuntats a una extraescolar un
mínim de dos mesos. Les altes sempre es faran
a secretaria i les baixes per correu electrònic a
extraescolars@aulabalear.org.
Les altes i baixes sempre s’hauràn de
comunicar abans de dia 21 del mes anterior
per fer-les efectives. Hi haurà una reunió de
pares informativa dia 26 de setembre a les
15:30 hores. Els esports que participin als jocs
escolars duen un suplement de 5€ de
l’assegurança per poder partiticipar-hi.

