
Esborrany d’extraescolar 2015-2016 efectuada sota els efectes de la depressió post vacacional. 
De totes formes, l’AMPA no es fa responsable de la informació d’aquesta graella. 

De 16:30 a 17:30h Pre escolar Infantil 
Dilluns Ciència i tecnologia 
Dimarts Arts creatives 
Dimecres Esports 
Dijous Informàtica 
Divendres Natació alternativa 

 
Ciència i tecnologia: 

  1er trimestres:  Aprèn a treure profit dels teus pets i els teus rots. Amb ells fabricarem 
combustibles ecològic i deixarem de dependre de les companyies energètiques. 

 2on trimestres: recollida de residus contaminants i coneixement de la nostra costa. 
Amb un detector de metalls recorrerem les platges de Barcelona en busca de 
monedes, joies, etc  perdudes a la sorra. Coneixerem l’entorn, mantindrem la costa 
neta i berenarem gratis amb els beneficis obtingut durant la recerca. 

 3er trimestre:  cria de polls i cuques. El CEPC (Cínica i Rescat de polls i cuques) ens 
ensenyarà a conservació, cuidar i rescatar la fauna autòctona d’aquests animals tan 
propers.  

Arts creatives: 
 1er trimestre: Bricolatge, l`art que manté en peu casa teva. Ensenyarem als vostres fills 

a posar massilla i pintar parets, restaurar mobles, posar silicona a la banyera, canviar 
una aixeta, tapar els forats de la corcs, treure humitats, etc. 

 2on trimestre: batuka amb estris de la casa. Prepararem als vostres fills per a que 
aprenguin a tocar tot tipus de música amb estris quotidians de casa teva (olles ,paelles, 
culleres, etc). Seran l’enveja de les manifestacions i qui sap si serà una professió de 
futur.  

 3er trimestre: Costura. Ensenyarem a la mainada a plagiar la roba de marca que tan els 
agrada i ens deixa sense estalvis.  

Esports: 
 1er trimestre: Sillonball i Panxinball. No sempre cal una pilota per a mantenir el cos en 

forma. El sofà de casa o la catifa del saló són bons llocs per iniciar-se en l’esport. 
 2on trimestre: Natació alternativa. S’aprofita que els crios estan en remull i aprenen a 

nedar per a fer la higiene setmanal (tallada de ungles, rentat del cap, eliminació de 
paràsits, des incrustació de ronya de darrera les orelles, etc). Inculcar la importància de 
la higiene a les ments marranes dels infants i els ensenyarem els racons més oblidats 
del seu cos on la ronya fa vida són altres dels objectius d’aquesta activitat. 

 3er trimestre: 
Noves tecnologies: 

 1er trimestre: Aprèn a fer Power Points. Els teu fill o filla te 3 anys i encara no ha fet 
cap  Powe Point? No deixis passar més temps. Els futur del teu fill penja d’un fil. Aquí 
podran aprendre el funcionament bàsic del programa i acabaran confeccionant un 
power amb totes les feines festes durant el trimestre. 



 2on trimestre: Aprendrem idiomes amb el WhatsApp. S’incrementa l’agilitat dels dits, 
aprèn un altre idioma que segons alguns estudis enredereix l’aparició de l’Alzheimer.  

 3er trimestre: Ensenyarem als nens i nenes a fer amics a Facebook, a buscar feina per 
internet, a fer currículum amb el Word, a llegir en diagonal per ser el més ràpid, a 
canviar la música i els fons de pantalla del teu telèfon mòbil, etc. 

La casa 
 1er trimestre: EL motxo, l’escombra i el drap de la pols. Els grans desconegut. 

Ensenyarem als teus fills i filles a fer dissabte mentre escolten música. 
 2on trimestre: Rentar i plegar la roba. Ensenyarem als vostres a diferenciar la roba 

blanca i de color, a prémer el botó de la rentadora, a recordar que la rentadora 
comença a rentar però en algun moment acaba i s’ha de treure la roba, a estendre la 
roba a la sisí amb ordre i a plegar i desar la roba.  

 3er trimestre: Cuina de supervivència. Ensenyarem als vostres fills a confeccionar un 
menú setmanal i amb quatre ingredients prepararan el sopar per a tota la família. 

 


