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Benvolgudes famílies:  

 

Comencem un nou curs i com cada any us volem recordar totes les activitats que us 

proposem. L’inici d’aquestes serà el 3 d’octubre i a diferència d’altres anys, aquest curs, 

finalitzaran el 31 de maig. No us oblideu de fer la inscripció de forma online abans del 

14 de setembre.  

 

Els dies esmentats serveixen d’orientació, es poden modificar segons els alumnes 

inscrits. Aquella activitat en la que no hi hagi un nombre suficient d’alumnes, no es 

portarà a terme. 

 

S’oferirà una reunió informativa amb el responsable de cada activitat. Us adjuntem 

l’enllaç per confirmar la vostra assistència fins el dilluns 5 de setembre: 

 

https://forms.gle/Ey1JMtrhsmHojYBh8 

 

 Baby-Closques, Enginyers i Arts&Crafts: 6 de setembre (17:15h).  

Podeu assistir amb els nens i nenes perquè vegin com funcionen els materials que 

faran servir a les activitats proposades. 

 Zumba infantil : 7 de setembre (17:15h) 

 Zumba adults: 7 de setembre (17:45h) 

 Karate: 8 de setembre (17:15h) 

 Xinès i Manualit-arts: 9 de setembre (17:15h) 

 Anglès: 12 de setembre (17:15h) 

 

Les activitats proposades per aquest curs són: 
 

ZUMBA (Edgar Fernández) 

  

La Zumba és una disciplina fitness d’origen colombià, enfocada a mantenir el cos 

saludable i a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al cos, mitjançant moviments de 

ball combinats amb les rutines aeròbiques. En finalitzar el curs es farà un festival a 

l’Aula de Cultura i també es participarà a la Festa Major del barri. 

  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS       CURS 2022 – 2023   

https://forms.gle/Ey1JMtrhsmHojYBh8
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KARATE (Alejandro González) 

 

El karate Kyokushinkai és un art marcial d’origen japonès. Potencia el desenvolupament 

de la flexibilitat, la coordinació i l’equilibri. Treballa la respiració com a eina de 

concentració i relaxació. Prioritza el respecte envers els altres i un mateix i ajuda a 

consolidar habilitats socials. 

 

 BABY-CLOSQUES (El Trencaclosques) 

 

El principal objectiu d’aquesta activitat és divertir-se descobrint l’entorn, potenciant la 

seva autonomia, desenvolupant l’expressió de les emocions i donant força a la seva 

creativitat. Es treballarà la resolució de problemes, les TICs, la gamificació, l’anglès, la 

gestió emocional... Es  combinarà el treball fent servir diferents tipus de materials amb 

el Lego/duplo.  

Aquesta activitat s’impartirà parcialment en anglès. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIBCMb8BBW4 

 

ENGINYERS (El Trencaclosques) 

 

Aquesta activitat es basa en l’aprenentatge de la robòtica, la mecànica i la programació. 

Descobriran com funcionen els aparells i aprendran a crear màquines mitjançant el 

mètode Desing Thinking que afavoreix el pensament divergent i creatiu davant dels 

reptes de la vida. A més de descobrir curiositats del món a través d’experiments 

sorprenents que donaran respostes científiques. Es combinarà el treball amb l’Ipad i el 

Lego. 

Aquesta activitat és portarà a terme en anglès. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9ADQKtC6NI 

 

ARTS & CRAFTS (El Trencaclosques) 

 

Amb aquesta activitat extraescolar descobriran tècniques, aprendran mitjans 

d’expressió artística i potenciaran la seva creativitat i imaginació. A partir d’un 

projecte (l’espai, els artistes...) desenvoluparan tècniques a la vegada que descobreixen 

curiositats i reforcen continguts escolars. Es treballarà la gestió emocional, la cultura 

artística, tècniques artístiques, la gamificació... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIBCMb8BBW4
https://www.youtube.com/watch?v=v9ADQKtC6NI
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ANGLÈS (Ms&Mr Language) 
 

Innovadores sessions d’anglès amb la combinació de les noves tecnologies i la metodologia 

Learn&Enjoy, basada en les intel·ligències múltiples i l’aprenentatge multi sensorial. Els nostres 

alumnes gaudiran de diferents activitats amb les quals aprendran anglès en un entorn dinàmic 

amb l’objectiu de que millorin les seves habilitats comunicatives, la creativitat i la seva 

capacitat d’innovació. 

https://www.youtube.com/watch?v=MIrNR8TzhPM&t=30s 

 

XINÈS (BCN Babel) 
 

Iniciació a l’idioma més parlat del món. Obrim la porta a una de les cultures més fascinants 

mentre que els nens i nenes es diverteixen i es beneficien dels avantatges cognitius de 

l’aprenentatge d’un idioma tan diferent. 

 

MANUALIT-ARTS (BCN Babel) 
 

Recorregut per alguns dels grans artistes del segle XX. A partir de les seves obres i, inspirant-

se en els seus materials i tècniques, es buscaran resultats creatius i el desenvolupament del 

llenguatge artístic com una forma més d’expressió. 

 

https://drive.google.com/file/d/1UlAUPvY00EFD7PN6rZ8EVKKrRQTt4hSZ/view 

 

 

BALL ADULTS (Carmen Cantero) 

 

Per a les mares, pares, àvies, avis... que vulguin aprendre a tocar les castanyoles i a 

ballar flamenc (ball clàssic, sevillanes...) Al finalitzar el curs es farà un festival a l’Aula 

de Cultura. 

 

ZUMBA ADULTS (Edgar Fernández) 

 

Aquesta classe està dissenyada en torn a una coreografia que es concentra en 

l’equilibri, l’amplitud de moviment i la coordinació. Reuneix tots els elements del 

condicionament físic: treball cardiovascular i muscular, flexibilitat i equilibri.  Prepara’t 

per suar i també per sortir ple d’energia!!! 
 

Salutacions, 

 

ESCOLA AZORÍN SCCL 

      1 de setembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=MIrNR8TzhPM&t=30s
https://drive.google.com/file/d/1UlAUPvY00EFD7PN6rZ8EVKKrRQTt4hSZ/view

