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Què ofereixen els clubs junior?
Un ampli programa d’activitats dirigit a l’alumnat de 4art i 5è i 6è de primària, pensat i
estructurat amb l’objectiu de desenvolupar les competències bàsiques de l’alumnat
treballant des d’aquelles intel·ligències que li són més naturals. Un projecte que vol
millorar la formació integral de l’alumnat complementant l’educació rebuda a l’escola.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Anar un pas més enllà...
El projecte de clubs junior està dissenyat especialment per a donar un pas endavant alhora
de generar estratègies per aprendre a aprendre, potenciant la iniciativa i autonomia
personal i la capacitat per a treballar en equip. Un gran ventall d’opcions, amb una
proposta adaptada i seqüenciada a cada etapa de creixement, entenent l’alumnat com el
principal protagonista d’aquest procés.

TREBALL EN EQUIP
AUTONOMIA/INICIATIVA
APRENDRE A APRENDRE

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES
PERSONALS
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Una filosofia fonamentada en el treball per projectes
En l’organització i posada en pràctica dels clubs junior serà fonamental la incorporació
progressiva de la metodologia de treball per projectes. Així doncs els nens i nens
desenvoluparan durant el curs i de forma autònoma petits projectes relacionats amb
algunes de les àrees d’interès de l’activitat que han escollit.

MUSICAL
ESPECTACLE MAGIA
PETIT CONCERT
COMPETICIÓ
ESPORTIVA
COMPETICIÓ ESCACS
EXHIBICIÓ DE ROBOTS

Consideracions importants

INICI DELS CLUBS EXPLORADORS
DILLUNS 1 D’OCTUBRE

EL PROFESSORAT

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ DIJOUS
27 DE SETEMBRE.
PORTANT EL FULL OMPLERT A LA
RECEPCIÓ DE L’ESCOLA.

MESTRES DE L’ESCOLA

PER A QUALSEVOL
CONSULTA, QUEIXA O
SUGGERIMENT

I ESPECIALISTES
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DELS CLUBS JUNIOR SÓN
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Club junior
En les sessions ells/es són els protagonistes, fent uns jocs de màgia en què
cadascú va forjant el seu propi estil, amb creativitat, passió i perseverança.
L’objectiu és que els alumnes aprenguin els
coneixements bàsics de la màgia, les
tècniques teatrals i de malabars adients per
tal que puguin realitzar els seus jocs de
mans amb creativitat davant d’un públic.
o Dilluns de 17.00 a 18.30

Club junior BE VISUAL
Aprendre els secrets de la fotografia i el vídeo, realitzant, editant i muntant
reportatges relacionats amb activitats, sortides i festes realitzades a l’escola.
o Dimarts de 17.00 a 18.30
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Club junior
Explorar les possibilitats que ofereix la realització de projectes relacionats amb
el disseny, la construcció i el funcionament de robots. Innovació, esperit
emprenedor, creativitat, comunicació, lideratge, treball en equip i resolució de
problemes.

o Dimecres de 17.00 a 18.30

Club junior FUTBOL SALA
Aquest curs continuem amb l’escola de futbol sala per a tots aquells nens i nenes que siguin
uns apassionats d’aquest esport. L’activitat inclourà entrenaments per a millorar les
habilitats técniques i tàctiques dels infants i la participació en una competició esportiva
escolar.

o Dilluns i dimecres de
17h a 18.15h
o Partits a casa: Divendres
o Partits fora de casa: segons
el calendari de competició
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Club junior BÀSQUET
Aquest curs continuem amb l’escola de bàsquet per a tots aquells nens i nenes que siguin
uns apassionats d’aquest esport. L’activitat inclourà entrenaments per a millorar les
habilitats técniques i tàctiques dels infants i la participació en una competició esportiva
escolar.

o Dimarts i dijous de
17h a 18.15h
o Partits a casa: Divendres
o Partits fora de casa: segons
el calendari de competició

Club junior judo
Un club per aquells nens i nenes que els apassionen les arts marcials i volen
anar progressant en aquest esport tradicional que aporta coneixement,
confiança i control sobre un mateix.
o Dimarts i Dijous de 14.30 a 15.30
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Club Junior
Una activitat excel·lent per a desenvolupar totes les competències i habilitats
expressives i comunicatives mitjançant el ball.
o Dimecres de 14.30 a 15.30

Club Junior
Oferim la possibilitat de realitzar sessions particulars de piano adaptades al
nivell de cada alumne. Seguiment personalitzat amb informes i audicions. Les
places són limitades i s’ocuparan segons l’ordre d’inscripció.
o Cal reservar dia i hora.
o Màxim dues persones per hora.
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Club Junior
Programa individualitzat de desenvolupament de les competències lògicmatemàtiques fonamentat en la metodologia creada per Toru Kumon.
o Dimarts i dijous de 14 a 15.30

Club Junior
El programa Kids brain desenvolupa les competències lògic-matemàtiques
visualitzant-les mitjançant els moviments del àbac.

o Dilluns i Dimecres de 14.30 a 15.30

ACTIVITAT REALITZADA
EN ANGLÈS

