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PETITS CIENTÍFICS:  

Aquesta activitat està pensada per descobrir totes les branques de la ciència a 

través d’experiments curiosos, divertits i entretinguts per adonar-se que la 

ciència forma part de la nostra vida quotidiana. Ciència pura transformada en 

diversió a través d'experiments únics. 

A cada classe realitzarem experiments molt divertits. Poden semblar bestieses, 

però molts d'aquests experiments han tingut un paper molt important en la 

investigació científica d'altura, i alguns han portat a descobriments extraordinaris 

o a aplicacions pràctiques en el món real. 

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI:  

Aquesta activitat està pensada sobretot per alumnes de 5è i 6è. En aquesta 
activitat es treballaran diferents tècniques d’estudi, així com també diferents 
pautes i hàbits, amb la finalitat que els alumnes puguin treballar de forma molt 
més autònoma a l’hora de fer els deures i estudiar exàmens. L’alumnat aprendrà 
a com fer resums, mapes conceptuals, esquemes, com agafar apunts, com 
organitzar-se la feina i l’agenda, ... 

 

SCRAPBOOKING:  

L’scrapbook o scrapbooking (llibre de retalls) és l’art de personalitzar i decorar 

àlbums de fotografies. Consisteix en multitud de tècniques i processos creatius 

com el retallat, enganxat o collage per tal de crear una composició mitjançant les 

teves fotografies, impresos o records. És una extraescolar pensada per a aquells 

nens i nenes més creatius que tenen ganes de passar una estona divertida. Un 

alegre passatemps de decoració que s’aplica també a cartes, poemes, 

invitacions o tot allò que es proposi la teva imaginació. Partint de simples 

fotografies i mitjançant tot tipus d’adornaments (fils, botons, adhesius, cintes...) i 

varis estils, els nens i nenes es podran emportar el seu millor record a casa. 

 

TALLER DE CUINA:  

A cada sessió s’elaborarà una recepta, i l’alumne/a s’emportarà una ració a casa. 
Es confeccionarà un receptari, per tal que l’alumne/a s’adoni que realment cal 
menjar de tot. Aprendrem els diferents grups d’aliments, la dieta i la bona 
alimentació. Durant el curs es treballaran entrants, primers plats, segons plats i 
postres. A l'inici de cada trimestre, s'entrega la programació a les famílies amb 
les receptes que es treballaran en les properes sessions. Aquesta és una activitat 
dirigida a tots aquells nens i nenes que tinguin curiositat per la cuina i/o que els 
apassioni experimentar amb els aliments. 



PINTURA:  

Amb aquesta activitat extraescolar de pintura busquem despertar i treballar 
l’interès dels nens i nenes per aprendre diferents tècniques i conèixer millor el 
món de les arts plàstiques, més enllà de la simple i tradicional manualitat. Volem 
que els alumnes aprenguin a través dels sentits, que observin, experimentin, 
analitzin, relacionin, que investiguin les possibilitats expressives del color, dels 
materials... Volem passar una bona estona junts tot coneixent les diferents 
tècniques. 

És imprescindible que els nens recuperin la importància de la creativitat i la 
imaginació en el món de l’educació. Per això, el nostre repte és fomentar la 
investigació i la recerca interior de l’alumne/a perquè expressi allò que sent a 
través de les arts plàstiques tot utilitzant un ampli ventall de tècniques. 

Tots els treballs elaborats a l’extraescolar es podran emportar a casa un cop 
finalitzats, ja que hi haurà activitats de més d’una sessió. El material serà 
proporcionat per TIC-TAC a cada sessió. 

BALL - ZUMBA: 

Durant el curs es treballarà el zumba kids, però també altres balls urbans com el 
hiphop, a fi de complementar l’oferta durant tot el curs escolar. El zumba és un 
ball d’origen colombià que té els següents objectius: aprendre a ballar a través 
de passos fàcils, valorar i adonar-se de la importància de practicar un esport, 
millorar la concentració i la capacitat cardiovascular, millorar la coordinació del 
cos, perdre la vergonya, guanyar expressivitat i disminuir l’estrès. 

A final de curs, es farà (amb el vist-i-plau de l’AMPA) una representació de les 
coreografies treballades a la festa de final de curs o l’últim dia d’activitat, en 
funció de com s’acordi entre totes les parts. 


