INTRODUCCIÓ
Des l’Esguard, volem destacar la importància d’integrar les extraescolars dins de la línia
pedagògica del centre. Creiem que les extraescolars s’han de valorar com un temps alternatiu,
participatiu, autònom i educatiu, respectant sempre la necessitat dels infants d’esbarjo i de
trencament amb les activitats lectives. És un espai que cal donar-li una atenció específica,
amb uns objectius i una intencionalitat definida. Els talleristes/monitors han d’organitzar
aquest espai educatiu i acompanyar als infants durant aquesta estona per tal que sigui un espai
d’aprenentatge i creixement personal, se sentin a gust i gaudeixin, es respectin, i rebin el suport
que necessitin sempre tenint la perspectiva de que l’infant és el protagonista del seu propi
desenvolupament.

ELS NOSTRES PRINCIPIS EDUCATIUS
El nostre projecte educatiu és un projecte obert i viu que busca anar en consonància i seguir els
principis educatius de les escoles amb qui treballem. No obstant això, hi ha uns principis els
quals no volem renunciar i creiem que cal que vertebrin el nostre projecte i la nostra tasca
educativa.
El nostre paraigua és l’Educació per la Pau que té com a objectiu fomentar una cultura de pau
i no-violència. L’educació per la pau està conformada per tots els valors, comportaments,
pràctiques, actituds, sentiments i creences que acaben construint--‐la. Dintre d’educació per a la pau
treballem la gestió positiva del conflicte, vetllem perquè els infants puguin desenvolupar-se
lliurement en un entorn just, solidari i cooperatiu, potenciem l’equitat de gènere, la diversitat
i la inclusió.
Creiem que l’educació ha de ser integral i ha de potenciar totes les capacitats, habilitats i
aptituds personals dels infants i joves en un ambient de llibertat, respecte, participació i crítica
constructiva. Els infants han d’ésser acompanyats en un ambient d’igualtat i de convivència
plena que permeti educar la individualitat i el col·lectiu, fent-los partícips d’aquest, responsables
del bon funcionament i de teixir unes relacions sanes, constructives i compromeses amb
l’entorn. A més, cal crear un ambient on siguin ells i elles les protagonistes de l’educació i on
puguin desenvolupar tota la seva creativitat, així com donar resposta als seus interessos,
necessitats i inquietuds.
Des de l’Esguard entenem que l’adult ha de vetllar per educar en els valors d’una societat diversa
i solidària, on el respecte, l’actitud de diàleg, l’esperit crític i la responsabilitat són els pilars
claus per a la bona convivència. A més, educarem en la coeducació, entenent que no hi pot haver
cap mena de discriminació per raó de sexe, i fomentarem la superació de tabús i diferenciació
de rols entre homes i dones.
També entenem la diversitat i la diferència com un element enriquidor en l’educació dels infants
i joves. En una societat on el concepte de globalització està a l’ordre del dia, necessitem, més
que mai, parlar de diversitat, d’equitat, la igualtat d’oportunitats i participació, així com
d’inclusió. Per parlar d’aquests conceptes, és imprescindible entendre la diversitat com una
oportunitat d’aprenentatge.

PLANTEJAMENT PEDAGÒGIC I METODOLOGIA
EIXOS PEDAGÒGICS

METODOLOGIA

Vetllem perquè les nostres activitats, els materials que utilitzem siguin el màxim respectuosos amb el nostre entorn
Model de vida sostenible mirant que generin poc impacte negatiu en el medi ambient. Mirem de promoure l’economia circular i el Km0 a l’hora
de proveir-nos de material. Treballem per a reduir els residus i l’impacte ambiental de les nostres activitats vetllant
perquè aquestes siguin el màxim de sostenibles.
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En si les extraescolars ja són una proposta diversa pels infants i es busca que tothom en la seva estona de lleure pugui
fer el què vol fer i li agrada. En les activitats que són sobretot de racons o acollida diversifiquem els recursos, oportunitats
i les opcions de lleure perquè tots els infants se sentin inclosos i representats i puguin gaudir, com escullin, del seu
temps de lleure.
Cal prendre consciència, a través de les activitats que realitzem i vetllar perquè els rols que exercim com a educadores
siguin un bon exemple i trenquin amb estereotips. Oferim materials i opcions que no generin segregació per raó de sexe
i/o gènere. Cal cuidar el llenguatge que fem servir tan educadores com infants per tal que no sigui ofensiu. A més,
estem atentes a les relacions que s’estableixen entre els infants i analitzem quines activitats concretes o accions cal
fer per tal que no hi hagi relacions de poder.
Acompanyar als infants per tal que puguin desenvolupar la seva intel·ligència emocional i així poder ser capaços
d’aprendre a reconèixer, expressar, regular, controlar i dirigir les pròpies emocions i les dels altres per adaptar-se a les
situacions, aconseguir metes i propòsits i trobar-se amb si mateixes. Tanmateix, és fonamental el rol dels
acompanyants per tal d’ajudar a identificar emocions i sentiments en moments de reflexió durant la gestió d’un
conflicte que hagi pogut sorgir en el si de l’activitat extraescolar.
Cal vetllar per adaptar les activitats que es realitzin per tal de poder donar resposta a les necessitats dels infants.
També cal poder oferir una figura de suport per aquells grups o infants que ho requereixin puntualment o bé durant un
temps més llarg.

què Treballem l’autonomia del col·lectiu, cuidar-se i respectar-se mútuament i també als pactes de convivència del grup.
Responsabilitzar-se de la cura dels espais comuns i del material que fem servir a l’activitat extraescolar que estiguem
realitzant.
Tècniques de mediació i recursos dels educadors/es que fan que les traspassin als infants quan gestionen el conflicte.
Fent la prevenció de conflictes generant un espai de confiança en el grup de l’extraescolar i de cohesió que faci que a
l’hora de conviure sigui més orgànic.

DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars són una oportunitat educativa; un espai perquè els infants s’apoderin
i puguin aprofitar el seu potencial, les seves habilitats i desenvolupar-se tal i com són, amb el
col·lectiu, aprofitant allò que més els agrada fer durant el seu temps lliure. Dins d’aquest apartat
tenim les diferents propostes de les activitats.
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ACOLLIDA DE MATÍ
Activitat que s’ofereix per conciliar la vida familiar amb un
plantejament molt lliure. Posar a l’abast diferents materials o
propostes per passar l’estona prèvia a començar l’escola.
Aquests seran per dur a termes activitats tranquil·les per
començar el dia. Jocs de taula, contes, construccions, etc.

Dia: de dilluns a divendres
Edats: tots els cursos

Hora: 8.00 a 9.00h Preu: 60€ mensual
Hora: 8.30 a 9.00h Preu: 30€ mensual
Dies puntuals: 3.5€ (1h) i 1.75€ (1/2h)

** Aquesta activitat segueix tenint un
cost elevat donada la situació actual
de l'assistència de pocs infants que fan
que l'activitat surti deficitària. A
mesura que creixi el nombre d'infants
anirem reduint l'import. **

RACONS DE TARDA
Activitat que s’ofereix per conciliar la vida familiar amb un
plantejament més constructiu que una acollida. En aquest
espai poden escollir què fan dins d'una mateixa sala i el
monitor acompanya a l’infant sense obligar i dirigir. Sempre hi
haurà 3 racons que seran rotatius mensualment. I un cop a la
setmana es farà una proposta de racó afegida que
dinamitzarà el monitor/a (música, massatges, conta contes,
etc.).

Dia: de dilluns a divendres
Edats: tots els cursos

Franges a escollir dins horari de 16h a 18h:
Franja: ½ h Preu: 15€ mensual (dll a dv)
Franja: 1h Preu: 29€ mensual (dll a dv)
Franja: 1.30h Preu: 40€ mensual (dll a dv)
Franja: 2h Preu: 55€ mensual (dll a dv)
Dies puntuals: 3.5€ (1h) i 1.75€ (1/2h)

** Aquesta activitat segueix tenint un
cost elevat donada la situació actual
de l'assistència de pocs infants que
fan que l'activitat surti deficitària. A
mesura que creixi el nombre d'infants
anirem reduint l'import. **

Piscina
A la piscina Holmes Place, el que es vol és que els infants
coneguin aspectes bàsics de flotació, respiració i desplaçament Entitat: Holmes Place
dintre de l’aigua, amb l’objectiu de familiaritzar-se amb el medi i Preu: 26€/mes
poder treballar l’autonomia.
Horari: de 16.30h a 17.15h
*P3 podrà accedir a l’activitat a partir del segon trimestre.

Dansa creativa
La dansa o moviment creatiu té l’objectiu de conèixer el propi
cos i descobrir les possibilitats d’aquest a través de l’exploració
i el joc. D’aquesta manera descobrir un llenguatge innat i únic,
una manera individual d’expressar i moure’s, a través de
diferents llenguatges. La dansa és una pràctica que barreja
l’aspecte motor, sensorial i emotiu en un únic llenguatge i això
permet, d’una manera molt entretinguda, aprendre a expressar
sensacions, emocions i pensaments d’una manera diferent com
també reforçar la motricitat.

Entitat: Andrea Vallescar
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Circ
És una activitat multidisciplinar que ens permet descobrir i
gaudir de totes les disciplines del món del circ: aeris, malabars,
equilibris i acrobàcies.
Es treballarà: completar la part física amb la part escènica i
teatral a l'hora d'actuar; les capacitats motrius com la força, la
flexibilitat, la resistència, així com habilitats motrius com
l'equilibri i el ritme; mantenir activa la creativitat i l'expressió; i
foemntant el treball en equip i el respecte.

Entitat:

Shakespeare&Friends
Preu:
* 26€/mes (per infantil)
* 30€/mes (per primària)
Horari: de 16.00h a 17.00h

Sensibilització musical
Creiem que per entendre la música, s’ha de viure, i això significa
que els infants tindran l’oportunitat d’aprendre molts aspectes
musicals mitjançant el joc, la creativitat, la llibertat... i d’aquesta
manera l’aniran interioritzant sense adonar-se’n. Treballarem
diferents aspectes de la música com el so, el ritme, les tonalitats,
la veu i l’oïda.

Entitat: L’esguard
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Roda instrumental
En aquesta activitat els infants, en un grup reduït, podran
experimentar i tenir un primer contacte amb instruments
clàssics com el violí, el piano, la guitarra i la flauta travessera.
Això els permeterà desenvolupar la seva sensibilitat i creativitat
tot aprenent a comunicar-se a través dels sons.

Entitat: Escola de música
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Sobre rodes
SNT4EVER entén aquesta activitat física no com un esport amb
normes, rutines d’entrenament ni propostes rígides. Sinó més
com una manera d’estimular l’infant a través de nous inputs com
pot ser un monopatí, patins i patinets, i les diferents pràctiques
o utilitats que se li poden donar. El nostre prisma com a
patinadors contempla la diversió i la relació cooperativa a través
de la interdependència de material entre els infants, sigui de
l’edat que sigui, com una de les eines més potents d’aquesta
cultura.

Entitat: SNTS4EVER
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Teatre
Tots a Escena, és una activitat extraescolar, un tastet
multidisciplinari del món del teatre, lúdic, divertit on es
potenciaran sempre actituds participatives per generar
propostes artístiques tant individuals com de grup. Convé
ressaltar que també donarem molta importància a la seguretat,
la prudència i el respecte pels companys/es i el material.
L’activitat de teatre ens ensenya a treballar la pròpia imaginació,
l’observació i el món a la fantasia a través d’improvitzacions i el
treball d’expressió corporal.

Entitat:

Shakespeare&Friends
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Batucada
Orientat sobretot a infants que vulguin realitzar una introducció
en la percussió i la batucada. Durant aquestes classes
aprendran les nocions bàsiques de la percussió a través de jocs
i dinàmiques; també, l’objectiu final és formar un grup de
percussió de l’escola, que pugui actuar en festes i actes.
A SolRe Percussió destina part dels seus beneficis a diferents
projectes socials, com el Projecte Lupresti de la Fundación
Vicente Ferrer. Cada estiu, un equip format per percussionistes i
especialistes en infants amb diferents perfils de diversitat
funcional es desplaça fins a l’Índia per realitzar al llarg de dues
setmanes un taller de percussió a infants i joves amb
discapacitats.

Entitat: SolRePercussió
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Combo esportiu
Amb l’activitat del combo esportiu es vol aconseguir treballar
diferents esports durant tot el curs. Considerem que l’esport és
una eina indispensable pel creixement personal, ja que a part
dels esports, volem que els infants coneguin el treball cooperatiu
i individual. Posarem en pràctica el cos, l’imatge i la percepció
de l’espai, entre d’altres i també treballen les habilitats motrius i
les qualitats físiques bàsiques a través dels jocs.
Els esports són varis, en destaquem alguns com els de raquetes
(tennis, bàdminton), de pilota (futbol, bàsquet, handbol) i també
es pot començar a introduir el hoquei, “pichi” (beisbol) entre
d’altres.

Entitat: L’esguard
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Robòtica
El propòsit és despertar en les nenes i els nens l'interès cap a la
tecnologia i com funciona. L’objectiu és introduir les tecnologies
i la innovació tecnològica d'una manera divertida que estimuli la
curiositat natural dels infants. Al mateix aprendran com resoldre
problemes, treballar en equip i organitzar els seus propis
projectes, creacions i invencions.

Entitat: CreaTIC
Preu:
* 33€/mes (per 1r, 2n i 3r)
* 36€/mes (per 4t, 5è i 6è)
Horari: de 16.00h a 17.00h

Explorem en l’art
El taller 'Explorem en l'art', pretén generar un espai on els
materials i les seves múltiples possibilitats, ens portin a
investigar i experimentar una manera pròpia i singular de
relacionar-nos amb la matèria, l'entorn i amb nosaltres
mateixes.
Passant per l'assemblatge, la fotografia, el tèxtil, la creació de
paper, l'escultura, la performance i totes aquelles inquietuds que
tinguem ganes d'explorar, ens endinsarem a conèixer diferents
tècniques artístiques i metodologies del procés creatiu, per tal
d'adquirir eines que ens ajudin a desenvolupar els nostres petits
i grans projectes artístics, gaudint del procés.

Entitat:

Mariona Cañadas
Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h

Jocs de taula, rol i estratègia
Aquesta activitat anirà intercalant jocs de taula i jocs de rol i
estratègia.
Els jocs de taula estan avalats en el model educatiu com una
eina fonamental per ajudar el nen o nena a augmentar la
capacitat d’atenció, concentració, imaginació i creativitat. A les
classes d’escacs ensenyarem l’aspecte transversal de la
Entitat: L’espiga de Les
pedagogia del joc, tant matemàtica, com lingüística, social,
Corts
plàstica i fins i tot emocional i de valors.
Durant el curs es presentaran altres jocs històrics, que es Preu: 26€/mes
Horari: de 16.00h a 17.00h
jugaven i es segueixen jugant a diferents parts del món.
Els jocs de rol i estratègia desenvolupen la imaginació, el treball
en equip, la presa de decisions, a part de ser una alternativa sana
als videojocs. Durant el curs jugarem a diferents jocs: tant lògics
i de cooperació, com els de tàctica.
A final de curs inventarem la nostra pròpia aventura!

RÀTIO
La ràtio per a les activitats és de 1/14, així i tot, aquest número pot variar en funció d’algunes
necessitats concretes del grup, l’activitat o l’espai. El o la tallerista que vindrà a fer l’activitat ho
concretarà.

ROL DELS EDUCADORS/ES
L’educador/a ha de dinamitzar el grup de tal manera que aquest acabi adquirint unes habilitats
relacionades amb l’extraescolar en concret però també per a respectar--se i créixer. Cal
acompanyar--los i donar--los els recursos necessaris per ajudar--‐los a desenvolupar--‐se entenent
que els infants estan en constant procés de canvi.

CRITERIS DE SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL PROJECTE
✓ Reunions trimestrals amb comissió extraescolars per valorar com van les activitats.
✓ Passar una enquesta a les famílies de com valoren l’activitat. Ho farem al final del primer
trimestre, per tal de introduir, si és necessari, alguns aspectes de cara al segon trimestre. A
final de curs també es farà una enquesta.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
✓ Les inscripcions a les activitats extraescolars es faran del 13 al 24 de setembre. Les activitats
tindran inici la setmana del 4 d’octubre.
✓ Les activitats extraescolars tenen places limitades. En cas que la demanda sigui superior a les
places ofertades a l’activitat, s’assignaran les places per sorteig; alhora es generarà una llista
d’espera. En cas que el vostre infant formi part de la llista d'espera, ens posarem en contacte
amb vosaltres per tal de valorar la situació.
✓ Per poder programar l’activitat, cal un mínim d’infants inscrits. Si no s’arriba al mínim, ho
comunicarem a les famílies inscrites per plantejar-vos alternatives.
✓ Els infants tant d’infantil com primària (a excepció de P3) poden realitzar un màxim de tres
activitats a la setmana (sense comptar acollida de matí i racons de tarda).
✓ Les extraescolars tenen matrícula viva, és a dir, es poden apuntar els infants cada mes, sempre
que hi hagin places disponibles.
Per donar-se de baixa de qualsevol activitat s’haurà de fer trimestralment, via correu electrònic
a la coordinació de L’esguard esguard.menjadoranglesola@gmail.com. Avisant una setmana
abans que acabi el trimestre.
✓ L’activitat d’acollida i racons s’ofereix des de l’inici de curs.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
✓ Pagament: recordeu que els rebuts es domiciliaran entre els dies 01 i 05 de cada mes en el
número de compte que ens faciliteu en fer la inscripció.
✓ En cas de rebuts retornats, s’haurà d’abonar 3€ de despesa bancaria.
✓ El primer cobrament es realitzarà per avançat durant la primera quinzena de setembre per les
activitats d’acollida i racons de tarda. La resta d’activitats comencen a l’octubre.
✓ Només es retornarà l’import de les activitats si és per causa mèdica justificada, mai en cas de
viatge o baixa perllongada per voluntat pròpia.

