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TEATRE MUSICAL 

Amb aquesta activitat els alumnes treballaran altres formes d’expressió i comunicació 
a través de l’expressió corporal, el joc dramàtic i el sentit musical per a idear i crear de 
forma conjunta una obra musical com a cloenda del curs.

Amb aquest cursos volem despertar un entreteniment nou, lúdic i experimental, 
potenciar la seva creativitat individual i col·lectiva reforçant l’autoestima i la relació 
social. (No es faran activitats acrobàtiques)

CULTURALS

Avís a qualsevol nen/a que tingui talent o interès pel dibuix, en totes les seves 
branques o que li agradaria arribar a ser un mestre del Manga i necessita un cop de mà 
per començar: aquest és el seu lloc! 
 

L’alumne farà un recorregut per totes les disciplines artístiques durant tot el curs. 
Es treballarà a partir de dinàmiques en grup i individuals que desenvolupen l’habilitat 
creativa i la intel·ligència emocional. 

CIRC 

DESENVOLUPAMENT CREATIU 

DIBUIX i MANGA
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INICIACIÓ ESPORTIVA i MULTIESPORTS 
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Iniciaciò en el món de l’esport però des d’una vessant lúdica, a través de 
diferents jocs i exercicis lúdics on s’introduiran diversos esports però 
sense normes estrictes ni reglament específic.

La nostra línia pedagògica conjuntarà la recreació i la integració de valors col·lectius i 
individuals a través d’un esport tan dinàmic com és el futbol. Ajustarem cada sessió al 
nivell de cada grup i millorarem les habilitats motrius com també les cognitives.

La nostra línia pedagògica conjuntarà la recreació i la integració de valors col·lectius i 
individuals a través d’un esport tan dinàmic com és el bàsquet. Ajustarem cada sessió 
al nivell de cada grup i millorarem les habilitats motrius com també les cognitives.

FUTBOL

BÀSQUET

PATINATGE ARTÍSTIC

IOGA

Desenvoluparan habilitats psicomotores, socials i emocionals. Els nens juguen, canten, 
viatgen a través de la seva ment a boscos encantats, a selves plenes d’animals, a les 
profunditats de l’oceà…, dibuixen les seves emocions, es donen massatges entre ells, 

es disfressen, fan meditacions infantils, ballen, …i sobretot… es diverteixen!!
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Una proposta saludable, divertida i que pot enriquir les habilitats motrius del vostre fill 
o filla. Aprendrà a dominar l’equilibri i l’execució de diferents figures artístiques d’una manera 

lúdica. Els patins són únics i intransferibles recorda portar els teus per fer l'activitat!!



ROBÒTICA EDUCATIVA 

CREACIÓ i EDICIÓ DE VIDEOJOCS 
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Desenvolupament d’habilitats  i competències del futur per mitjà de la robòtica de 
forma lúdica i com a plataforma de coneixement. La robòtica educativa afavoreix 
l'acostament als continguts del currículum d'una manera diferent i pràctica.

Els alumnes tindran la possibilitat de crear des de zero videojocs sencers, escenaris, 
proves, aventures, personatges, reptes, històries, estratègies,… A través de la 
programació de videojocs desenvolupen habilitats lògic-matemàtiques, creació 
d’històries i estratègies, desenvolupant la seva creativitat i personalitat de forma 
excitant i motivadora.

TECNOLÒGIQUES

Escola Marina
Montgat

NIVELL 1: Early learning  

3 a 6 anys (infantil)

NIVELL 2: Beginners  1r ANY 

6 a 9 anys (1r i 2n  de primària) 

NIVELL 3: Beginners 2n ANY   

7 a 9 anys (2n i 3r de primària)

NIVELL 4: Elementary   

9 a 12 anys  (4t, 5è i 6è de primària)
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Activitats

Preus

Inscripcions a : 
www.niueduca.com/ca/bloc/ 

Reunió 
 informativa  
Al Setembre

Més informació sobre les activitats a : 
www.niueduca.com 

Contacte: TLF: 653 373 578 
info@niueduca.com

Descompte a totes 
les activitats!!

Si t'apuntes abans del 20 de juliol tindràs 
un descompte de 5€ per activitat a la 

primera quota 
 

És imprescindible ser soci de l'AMPA 
abans de començar i està al corrent de 

tots els pagaments.


