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La nostra entitat es va crear el 2002 a petició de la directora Sra. Carmèn Muñoz i va
créixer compartint els valors de la Institució Teresiana i des d'aleshores ha estat fortament
vinculada amb l'Escola Arrels.
Durant aquest temps hem crescut com a entitat, passant de gestionar l'activitat de futbol
sala a oferir tres modalitats esportives consolidades i una variada oferta per a la pròxima
temporada.
Som experts en la gestió d'activitats extraescolars, tant culturals com esportives, amb una
extensa experiència i disposem de personal qualificat amb coneixement de l'Ideari del
Centre, ja que molts són exalumnes o personal que treballa també en horari lectiu.

Com a novetat, oferim l'activitat d'acollida entre les 7:45 i les 9:00 hores, per a les
famílies amb necessitat de deixar els seus fills/filles.

QUI SOM:

PROPOSTA EXTRAESCOLARS
PER A L'ESCOLA ARRELS
CURS 2022-2023

Associació Esportiva Futbol Sala Arrels

Entenem les activitats fetes fora de l'horari escolar, siguin esportives o culturals, com un
espai on poder desenvolupar l'educació i el creixement integral dels nens/es, tenint com a
referent el projecte educatiu de l'escola. El nostre projecte va agradar molt a la directora
general de la IT Loreto Ballester en una de les seves visites al nostre centre, on va dir que
era exportable a la resta de centre de la IT.
És un marc privilegiat per a dur a terme l'adquisició d'actituds, hàbits i habilitats i, a més,
ajuda a l'infant a personalitzar-se i socialitzar-se.
Per dur a terme aquesta tasca educativa comptem amb educadors (entrenadors/res i
monitors/res) amb una àmplia experiència i formació, que s'apropen a l'alumne i l'escolten
per ajudar-lo a créixer en seguretat i autoestima.
Hem pensat amb molta cura aquestes activitats engrescadores, dinàmiques i fetes per
personal qualificat de la nostra Associació o empreses especialitzades, amb l'objectiu que
els nostres alumnes aprenguin i contribuir a millorar la seva autoestima i al
desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i físiques.
El nostre propòsit és que cada família i alumne/a pugui fer una tria, pensant en les seves
necessitats o les seves preferències. Esperem que trobin, entre totes aquestes activitats,
les que siguin del seu interès.
Penseu que sempre oferim un ambient familiar i un seguiment personalitzat. A la sortida,
poden parlar amb el professor/a de l'activitat cultural o amb l'entrenador/a de l'activitat
esportiva triada.
Els grups són reduïts: màxim 10-12 alumnes per professor/a o entrenador/entrenadora.
Seguiment individual d'actitud i evolució de l'aprenentatge de cada alumne/a.

MODEL EDUCATIU, CULTURAL I ESPORTIU:
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PROPOSTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
PER A L'ESCOLA ARRELS
CURS 2022-2023

Associació Esportiva Futbol Sala Arrels

Esportives

Culturals

Psicomotricitat i jocs
Multiesport
Futbol Sala
Patinatge
Gimnàstica rítmica
Voleibol

Escola d'idiomes
Anglès

Robòtica
Infantil
Primària i ESO

Teatre i dramatització
Dibuix i pintura
Escacs

Lleure
Mou-te i balla
Zumba i danses urbanes
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LA NOSTRA ESCOLA D’IDIOMES: 
ARRELS-BEKITH

Welcome to BeKith

Classes 100% en anglès amb un mètode propi i innovador impartides per un professorat
amb vocació que acompanya a l'alumne des de l'etapa infantil fins a 2t d'ESO.
BeKith ensenya idiomes amb valors emocionant a l'alumnat, fomentant la seva curiositat i
incrementant la seva atenció i tenir com a resultat un aprenentatge significatiu de l'idioma
que els permeti comunicar-se amb seguretat i obrir-se al món.

Auxiliar de conversa
L'auxiliar de conversa, nativa anglesa, treballa amb grups reduïts i interactua amb l'alumnat
a través del joc, dinàmiques, experiències, esdeveniments o converses de diversos temes,
sempre d'acord amb l'edat del grup. L'auxiliar va rotant pels diferents grups dels quals treu
uns quants alumnes i poder treballar millors de forma personalitzada per refermar
l'aprenentatge amb l'exposició directa amb l'idioma.

Metodologia BeKith
La formació en anglès es divideix en tres etapes educatives.

A l'etapa infantil, i respectant el ritme dels alumnes, l'ensenyament es basa en l'escolta
activa de l'idioma, descobrint les primeres paraules en anglès. La confiança i la seguretat
són vitals per l'aprenentatge de l'alumne. En aquesta etapa, volem que l'alumne tingui
curiositat per l'anglès, es diverteixi i gaudeixi aprenent. Correspon als nostres nivells de l'K1
a K3.

A l'etapa de primària, es referma progressivament l'aprenentatge de l'anglès a través de
les 4 habilitats: expressió escrita, comprensió lectora, comprensió i expressió oral. En
aquesta etapa, l'alumne entén i comença a comunicar-se en anglès alhora que referma
valors com l'amistat i l'autonomia. A partir de cicle mitjà, comencen la preparació per als
exàmens de certificacions internacionals. Correspon als nostres nivells de l'K4 a K9.

A l'etapa de secundària, els alumnes es preparen per a l'ús eficient i pràctic de l'anglès
fora de l'aula, així com per a les certificacions internacionals. En aquesta etapa
adquireixen la confiança necessària per comunicar-se amb fluïdesa i les eines lingüístiques
i de relacions interpersonals que els obriran al món. Correspon als nostres nivells de l'K10 a
K15.

A més, cada curs equival a un dels 15 nivells K de BeKith. Aquests nivells tenen
equivalències en altres classificacions, com el Marc Comú Europeu de Referència, segons
la següent taula.

Se segueix la mateixa metodologia a tots els idiomes oferts.



PÀGINA 05

LA NOSTRA ESCOLA D’IDIOMES: 
ARRELS-BEKITH

Welcome to BeKith
Adreçat a P-3                   Preu mensual d'1 hora setmanal 34 € més material.
De P-4 a 6è de primaria   Preu de 2 hores setmanals 55 € més material.

Infantil

Primaria

Programa:
És un programa lúdic, divertit i actiu, basat en una varietat de jocs, contes,
cançons i dinàmiques especialment creades per a ells i on també començaran a
conèixer i utilitzar el llenguatge emocional, tan necessari en aquesta etapa. Així,
l’aprenentatge de l’idioma i el reconeixement de les seves emocions, es
converteix en una experiència positiva i enriquidora.

Valors:
Enfortir els valors del respecte, l'autonomia i la gratitud, entre d'altres.

Objectius:
Aprenentatge de vocabulari, rutines i estructures bàsiques.
Despertar l’interès i la curiositat per l’anglès a través de les emocions.

Programa:
En aquesta etapa educativa, i seguint una metodologia lúdica, dinàmica i
que respecta el ritme evolutiu de l’alumnat, es treballa les quatre habilitats
de la llengua: expressió escrita, comprensió lectora, comprensió i expressió
oral.

Valors: 
Totes les activitats estan enfocades a promoure valors com l’empatia,
l’entusiasme o la responsabilitat.

Objectius:
Construir una base sòlida de l'idioma sobre la qual es continuï treballant
durant l'educació secundària.
Obtenir les seves primeres certificacions internacionals.
Consolidar la seva confiança perquè comencin a utilitzar l'anglès amb
seguretat en múltiples situacions de la vida quotidiana.
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LA NOSTRA ESCOLA D’IDIOMES: 
ARRELS-BEKITH

Welcome to BeKith
El preu de 2 hores setmanals  55 € més material.

Secundària
Programa:
És pràctic, eficient, motivador i dinàmic i s’orienta a la producció espontània
de l’idioma amb una metodologia que inclou l’ús de tecnologies innovadores.

Valors: 
Es desenvolupen els valors del compromís, la tolerància o la sostenibilitat.

Objectius:
Dominar l’anglès de manera que els permeti desenvolupar-se en un món
internacional, multilingüe i adaptat a les noves tecnologies.
Obtenir certificacions internacionals.
Promoure la pràctica dels valors, el pensament crític i una adequada gestió
de les emocions.
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LEGO® ROBÒTICA I

Adreçat a alumnes d’Infantil 
Preu mensual d'1 hora setmanal 30 €

Un curs pensat per als nens de P5, que s'endinsaran en un món nou i apassionant. Aprendran
a estructurar el pensament, a pensar i a comunicar com ho fa les màquines. Descobriran la
lògica que hi ha darrere del llenguatge i com s'organitza. Treballaran amb robots
programables, jocs de taula específics per aprendre a programar, activitats amb flashcards i
dinàmiques i jocs que els ensenyin els fonaments de la programació adaptada a la seva
edat.
Aquesta activitat la realitza personal PLAY CODE.

https://www.igniteseriousplay.com/ca/educacio/extraescolar-robotica-i
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ROBÒTICA

PROGRAMACIÓ, CREACIÓ, IMPRESSIÓ 3D, REALITAT
VIRTUAL, APPS
Adreçat a alumnes de Primària i ESO
Preu mensual d'1 hora setmanal 30 €

Durant una hora, treballarem el món de les TICS mitjançant programació, robòtica, ciència,
disseny 3D i altres eines. Amb aquesta activitat, el Mètode Play Code aconsegueix, a través
del joc, el desenvolupament de competències claus com el treball en equip, ser creatius,
tenir un pensament crític, desenvolupant la lògica matemàtica, i l'expressió oral i digital.
La robòtica és una combinació de disciplines que uneixen la mecànica clàssica amb el món
de la programació i la informàtica. Els alumnes experimentaran en el món físic amb allò que
han programat en el món virtual. També poden dissenyar i fabricar allò que han programat
imprimint-lo en 3D.

A través d’apassionants reptes, els alumnes aprendran a crear les seves primeres
animacions i videojocs, construiran els seus primers robots i els programaran en
equip amb els seus companys. Després els imprimiran en 3D i provaran la Realitat
Virtual.

Junior Bots: (alumnes de 6 a 8 anys). 1r, 2n i 3r de Primària

Els nostres alumnes aconseguiran crear videojocs cada cop més professionals,
dominaran el disseny en 3D i la tecnologia d'impressió 3D. Dissenyaran i
programaran robots per a superar els reptes i també experimentaran la realitat
virtual.

Super Bots: (alumnes de 9 a 11 anys). 4t, 5è i 6è de Primària

Els nostres alumnes s'endinsaran en el món de la programació i el descobriment
d'Arduino, crearan les seves pròpies apps, construiran robots des de zero i tindran
un primer contacte amb el món dels drons.

Master Bots: (alumnes d’11 a 13 anys). 1r i 2n d’ESO

Aquests alumnes utilitzaran Arduino, Raspberry Pi, drons, impressió i disseny 3D
avançat. Crearan webs i programació d'apps on l'alumne es convertirà en un
nadiu digital, dominant totes les tecnologies que el permeti avançat com un coet
vers el futur.

Professional Bots: (alumnes de 14 a 17 anys). 3r i 4t d’ESO 
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TEATRE 

Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Infantil P3, P4, P5: EL JOC DRAMÀTIC 

Primària: Cicle inicial i mitjà: TEATRE 

El teatre és una magnífica font perquè els escolars puguin desenvolupar i
exterioritzar diferents aptituds.
És imprescindible destacar la importància del joc dramàtic com l'activitat
pròpia dels més petits. En el joc dramàtic se sumen, per una banda, un fort
caràcter motivant i, per altra banda, importants possibilitats per tal que els
infants estableixin relacions significatives. El joc dramàtic és un factor
central de l'aprenentatge i un generador de la seva adaptació social, que
permet desplegar continguts conceptuals específics referits al coneixement
social i que tenen a veure amb les habilitats comunicatives, sorgiment de la
norma o regla moral i també la capacitat d'autocontrol, etc. A les classes es
crea un marc dirigit pel professor on l'assaig de l'error i l'encert és un cicle
natural gairebé immediat. Apliquem la paraula "joc" intencionadament, ja
que, per una banda, és l'alegria accentuada del moviment i, per altra banda,
la subordinació voluntària a les regles del joc.

Aprendre a comunicar-se és un camí de descobriment d'un mateix i del món.
L'expressió dramàtica és una de les formes d'expressió més completes i, en
l'àmbit escolar, la dramàtica infantil és la que ha de conduir al nen a
considerar la seva expressió com a part fonamental de la seva llibertat
personal, la que ha de permetre al nen veure el món tal com és i a opinar
sobre ell sense embuts, i la que l'ha de capacitar per gaudir amb altres nens
de moments de llibertat compartida.
Les tècniques d'aprenentatge teatral tendeixen a desenvolupar les habilitats
per capacitar a l'alumne per tal que doni forma als missatges, per tal de
poder arribar més fàcilment al receptor. D'altra banda, aquestes estratègies
també són útils per a sensibilitzar l'escola activa i la mirada conscient.
L'objectiu del professor és principalment crear. Amb cada exercici de classe,
una nova oportunitat per tal que l'alumne es retrobi amb els seus límits
d'expressió i comunicació d'una manera motivant i dinàmica. La creativitat
per resoldre cada exercici complint les normes que proposa és sens dubte un
entrenament que contribueix a una base sòlida de la personalitat.
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TEATRE 

Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Primària: Cicle superior: DRAMATITZACIÓ 

L'expressió artística és una exploració del nostre món interior. Proporcionar eines
als alumnes d'aquestes edats per fomentar un esperit de recerca és fonamental
a l'època actual. L'àmbit creatiu que es proposa a cada classe pretén, en el
fons, forjar la personalitat a través dels valors que ens ofereix el teatre. Cultivar
la creativitat és emfatitzar la importància de la dignitat de l'individu i creure en
la seva capacitat per la seva autorealització.
L'estudi de la dramatització és, en essència, l'estudi de les relacions personals a
través de les diferents formes d'expressió o diferents llenguatges possibles, i la
reconstrucció fictícia d'aquestes relacions amb el propòsit d'explorar-les i
manifestar-les. És essencialment una assignatura pràctica. Empra diferents
formes d'expressió oral, la improvisació, els jocs i les representacions. És a dir, la
finalitat és aprofitar cada oportunitat a l'aula per a la creació de valor d'una
manera creativa significativa. Aquesta és la responsabilitat i compromís de qui
assumeix aquest repte com a professor de teatre en l'àmbit escolar.

Aspectes generals de l'extraescolar de teatre
En els escenaris s'evoquen sentiments i sensacions que tots els éssers humans
tenim. El teatre es dedica a plasmar i analitzar tot aquest interiorisme. La
participació de l'alumnat és imprescindible; són ells qui ens han de comunicar
les seves inquietuds, les seves idees o la seva forma de pensar. Treballem per tal
que cadascú s'obri i es manifesti.
Les activitats a la classe es compondran de nombrosos exercicis de cos, veu i
relaxació que ajuden de forma notable a complir els objectius formatius.
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PETITS ARTISTES: DIBUIX I PINTURA

Adreçat a alumnes d’Infantil, Primària i ESO 
Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Aquesta activitat extraescolar està pensada per treballar en el foment de la imaginació, la
creativitat, l'expressió gràfica utilitzant diferents tècniques pictòriques. Com que és una
activitat oberta, és molt motivant veure a companys que plasmen una idea ben diferent de la
teva, i no està ni millor ni pitjor.
És una extraescolar que té com a principal objectiu desenvolupar la creativitat i la
imaginació a través de diverses propostes d'expressió gràfica i plàstica. L'activitat artística
ofereix espais i processos per reforçar la personalitat i l'autoestima, potenciar la capacitat
crítica i enriquir els nostres llenguatges expressius, ja que ens permet comunicar emocions,
sentiments i sensacions. D'altra banda, contribueix a millorar la psicomotricitat fina.

Desenvolupar la creativitat i la imaginació, i ajudar a identificar i expressar idees i
pensaments.
Millorar l'observació, la percepció i la mirada del que ens envolta i de l'entorn
immediat per poder-lo interpretar i dibuixar d'una manera figurativa o realista.
Conèixer una metodologia de treball per tal de saber projectar, generar idees, i
fer un procés creatiu per arribar al treball final. Volem transmetre el gust pel
procés previ, aprendre a assajar, i descobrir que ens podem equivocar, que es
poden fer proves i infinitat d'esbossos fins a arribar a l'obra final.
Identificar i familiaritzar-se, a través de les diferents propostes i exercicis, amb els
conceptes claus de l'expressió plàstica i del dibuix: l'encaix, la proporció, la llum,
la composició, les barreges del color...
Experimentar amb diferents recursos plàstics, investigar diferents maneres de
representar una mateixa cosa, jugar amb la invenció de personatges per crear
dibuixos més narratius...
Treballar amb diverses tècniques humides i seques:
Llapis i grafit, collage, carbonet, tinta xinesa, ceres, pastels, retoladors,
aquarel·les, pintura acrílica i tempera.

Objectius:

Materials demanats

Caldrà que portin una carpeta A3 i una bata o samarreta vella.
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MOU-TE I BALLA

Adreçat a P3, P4 i P5  
Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Es proposa la pràctica de diferents tipus de balls i ritmes per treballar la coordinació de les
diferents parts del cos, la lateralitat, l'ús d'ambdós hemisferis cerebrals, l'orientació espacial,
així com la integració del grup per aconseguir una finalitat comuna, l'aspecte de l'espai de
l'altre i els sentiments d'empatia i unitat que generen la música i el moviment a l'uníson. Tot
en un ambient lúdic i divertit.

Objectius:

Desenvolupar l'observació de la percepció corporal i espacial.
Dur a terme la coordinació del moviment amb la música, el coneixement de les direccions i
els nivells de l'espai.
Prendre consciència de la relació que tenen entre si les diferents parts del cos, enriquint
l'esquema corporal i el moviment independent de cada part.
Adquirir mitjançant la pràctica nocions de la música com pulsació, ritme, compàs, frase
musical, etc.
Gaudir del moviment del mateix cos, descobrint les seves possibilitats i respectar les
diferències amb els altres.
Apropar-se vivencialment a diferents cultures a través de la seva música i maneres de
moure's.

Valors: 

Concentració, respecte, ajuda, esforç, silenci, diversió. 

Continguts:

Balls de saló (salsa, tango...)
Balls circulars
Balls individuals (jazz dance, percussió corporal, dansa africana...). 
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 ZUMBA I DANSES URBANES 

Adreçat a alumnes d’Infantil, Primària i ESO
Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

La classe de zumba és una classe amb coreografies de ritmes llatins i exercicis aeròbics,
adaptada als més petits que comencen a socialitzar amb els seus companys al ritme de la
seva música preferida. Són classes que es converteixen en una festa de ball plena d'energia
amb rutines pensades per a nens. Els passos es van introduint a poc a poc i es van
incorporant jocs i elements d'exploració cultural a l'estructura de la classe.

Ajuda als més petits a conèixer millor el seu cos i li donen fluïdesa als seus
moviments. És a dir, millorar la seva expressió corporal.
Guanyaran flexibilitat, inclús enfortir els seus ossos i músculs.
És una alternativa a què els nens aprenguin que l'exercici físic no és avorriment, és
diversió.
Podran alliberar estrès que poden sentir per determinades situacions.
Tanmateix, és una bona disciplina per aprendre valors com l'esforç o el treball en
equip.

Concentració, respecte, ajuda, esforç, silenci, diversió. 

Beneficis

Valors

Continguts

Adquirir coneixements sobre el ball.
Aprendre a interpretar la música i adequar el moviment.
Desenvolupar i ampliar les possibilitats i experiències corporals del ritme, la
coordinació i el moviment.
Millorar la coordinació dinàmica general amb els ritmes musicals.
Fiançar el desenvolupament de determinades capacitats com la coordinació
psicomotriu i la coordinació àudio motora.
Millorar la condició física.
Preparar els nens, pels elements comuns en les activitats d'equip.
Desplegar la creativitat i espontaneïtat mitjançant el moviment corporal.
Reforçar les capacitats intel·lectuals, expressives, musicals i motrius que permetran
aprendre a gaudir de la música.
Educar l'oïda musical, la coordinació de moviments amb la música, el moviment
expressiu, el ritme interior i la concentració, despertar la sensibilitat estètica i
expressiva, fruint de la creativitat i la capacitat d'improvisació.
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MULTIESPORT

Adreçat a alumnes de 1r a 4t de primària 
Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Val a dir que en aquesta activitat no es pretén l'especialització del nen o la nena en cap
esport en concret sinó que es vol que, mitjançant jocs i tasques adaptades de diferents
esports, enriqueixi la seva motricitat per tal, què si en un futur es vol decantar per alguna
activitat més específica, sigui coneixedor de tot el ventall de possibilitats que li ofereix la
societat i pugui desenvolupar-s'hi sense cap mena de problema.
És a dir, és un pas previ a la pràctica de qualsevol esport, ja que aquesta es recomana
iniciar-la a sis anys, amb l'inici de l'Educació Primària.

Programa:
Treballar tot el seu esquema corporal i totes les emocions que rep mitjançant la pràctica
pre-esportiva i els jocs.
Executar accions com llançaments i recepcions, salts, curses, etc. implícites en els jocs.
Dur a terme tasques esportives que permetin desenvolupar la coordinació oculomanual i
oculo-pedal.
Experimentar diversos esports i manipulació del respectiu material.

Valors: 
Respecte, compartir, superació, companyonia, tolerància, diversió. 

Objectius:
Un cop finalitzada l'etapa de psicomotricitat i joc, els nens continuen el seu creixement.
Mitjançant circuits, jocs psicomotrius i jocs pre-esportius, utilitzarà el seu cos i es
desenvoluparà en elements tan importants com la coordinació o la millora de les seves
habilitats.
A partir d'aquí, pensem que aquesta edat és molt crucial per seguir amb el
desenvolupament dels nens en tots els sentits. A part de treballar per ajudar que creixin en
els aspectes físics, ens endinsarem en la part més emocional. Això vol dir que en aquesta
etapa els nens i nenes necessiten relacionar-se amb els altres i potenciar la interrelació
amb els companys. Nosaltres farem servir l'eina de la diversió i el joc per explotar aquest
element tan rellevant.
La nostra proposta és potenciar el lema "Aprendre jugant". Tenim el gran avantatge que els
nens i nenes venen a aquesta activitat sabent que ho passaran bé, que gaudiran amb els
companys i amb els jocs i activitats que els monitors els hi proposaran.
El temari d'activitats té un objectiu clar: els nens i nenes encara són petits per decidir-se
per un esport concret o per una activitat determinada. Introduirem diferents esports i jocs
perquè ells triïn i descobreixin els seus gustos per al seu futur lúdic.
Per això treballarem perquè els alumnes aprenguin els elements bàsics de diferents esports,
les normes més primàries i com han d'actuar per a integrar-se a aquest esport.
També és valuós per a ells que, mitjançant aquests jocs, continuïn el descobriment del seu
cos i que la cooperació amb els seus companys creixi.
Per últim, cal destacar que el més rellevant de l'activitat és que els nens frueixin i s'ho
passin bé fent el que els hi agrada.



PÀGINA 15

PSICOMOTRICITAT I JOCS 

Adreçat a P3, P4 i P5 
Preu mensual d'1 hora setmanal 26 €

Aquesta activitat extraescolar està pensada perquè qualsevol infant d'Educació Infantil
pugui desenvolupar de forma controlada i dirigida la seva motricitat i es vagi fent
progressivament una idea del seu esquema corporal (idea que un té del seu propi cos).
A partir dels tres anys, els nens inicien una etapa motriu crucial de la seva vida anomenada
mecano gnosi, que és la fase on es comença a conèixer el funcionament del seu propi cos i
la seva eficàcia motora.
Per a poder superar amb èxit aquesta etapa és necessari que el nen o la nena es moguin i
experimentin el màxim temps possible i les activitats i jocs pensats en aquesta activitat són
una bona manera de fer més quantitativa i qualitativa la seva motricitat.

Programa:
Optimitzar el desenvolupament de la motricitat.
Afavorir la capacitat rítmica del sistema nerviós (atenció).
Afavorir el desenvolupament de l’esquema corporal. 
Aprendre noves formes de relacionar-se en grup.
Aprendre a acceptar les normes de convivència social.
Iniciar-se en la pràctica d’un gran nombre de jocs. 

Valors: 
 Respecte, compartir, superació, companyonia, tolerància.

Objectius:
Socialització del nen mitjançant el joc, les relacions socials i la imaginació.
Treball de la creativitat, amb el joc simbòlic i amb els materials esportius:    
 pilotes, raquetes, cordes, espatlleres, matalassos, cercles...
Realització d'un ampli ventall de moviments implícits en el joc poc freqüents
fora del gimnàs: tombarelles, salts, balancejos, arrossegaments, grimpades,
etc.



PÀGINA 16

FAIG DEURES I REFORÇ ESCOLAR

Adreçat a alumnes de Primària i ESO
Preu mensual d'1 hora setmanal 13 € per Primària (en grups de 6-8 alumnes)
Preu mensual d'1 hora setmanal 17 € per ESO (en grups de 4-6 alumnes)

Aquesta activitat està adreçada als alumnes de Primària i ESO que volen aprofitar l'hora de
17 a 18 hores per fer deures, preparar els controls, preparar dictats, càlcul i aclarir dubtes
sobre la feina que estan fent a classe, ajudats pel professor/a. Reforcen continguts utilitzant
les TIC amb la finalitat de millorar el seu rendiment integral en matèries que tinguin
dificultats. 

Busquem assolir els objectius i continguts curriculars i que millorin les seves
competències i habilitats.
S'agruparan per edats per treballar coses comunes i necessitats del grup.
És molt important començar aquesta activitat des de l'inici de curs i no esperar al
fet que hagi suspès una avaluació.
Reforç de matemàtiques, ciències i llengües.

Objectius:



De 7:45 a 9:00 hores el preu mensual és de  51,00 €
De 8:20 a 9:00 hores el preu mensual és de 28,00 €
Pels alumnes d'infantil o primaria amb germans a l'ESO que facin de 8:00 a 9:00 hores
el preu mensual és de 25,00 €

Funcionament del servei
L'horari del servei és de 7:45 a 9:00 hores, amb entrada per la porta principal de
secretaria, situada al carrer Cardenal Tedeschini, 76-80. 
L'activitat tindrà lloc a la biblioteca o espai indicat per l'escola.                  
Aquest servei amb la voluntat de cobrir al màxim les necessitats de les families, s'oferirà en
dues modalitats: fixa o esporàdic.
En la modalitat fixa s'ha d'indicar la franga horaria. 

Per fer ús esporàdic del servei no cal avisar amb antel·lació. Cal possar en un sobre 5 € i el
nom de l'alumne. 

PÀGINA 17

ACOLLIDA MATINAL

Adreçat a alumnes d'infantil i primària 

Facilitar a l'infant l'entrada a l'escola en diferents horaris. 
Potenciar el desenvolupament personal de cada infant. 
Afavorir la convivència i respecte mutu. 
Potenciar a través del joc i la creativitat, la socialització i l'assumpció de normes del
joc per aconseguir incorporar els hàbits, valors i normes. 
Estimular la participació, l'esperit d'iniciativa, l'esperit crític i el sentit de la
responsabilitat que neix de la convivència grupal. Així doncs, també ha d'establir una
relació humana de respecte mutu entre els infants, entre infants i adults, deixant
temps i espais per a poder pensar, triar, decidir, organitzar, equivocar-se...

OBJECTIUS GENERALS  

El servei d'acollida;

Amb les nostres acollides pretenem millorar la conciliació de la vida familiar i
laboral. Fer una bona acollida a l'escola és crucial per al benestar de molts infants
i famílies. Volem posar a la vostra disposició un servei d'acollida que ús permeti
una major flexibilitat a l'hora de planejar el vostre dia a dia amb els més petits de
la casa! Us garantim una seguretat i comoditat màximes per als vostres fills o
filles. Per tant, creiem que aquest espai ha de ser un espai serè i acollidor on
l'infant se senti còmode, acollit i envoltat d'un equip d'acompanyants amorós i
respectuós. Un espai per crear diferents ambients de joc i una zona de descans
que convidi a quedar-s'hi. Per a un gran dia ple d'abraçades, somriures i jocs!



PÀGINA 18

ACTIVITATS ESPORTIVES

Esport que portem ensenyant a la nostra Escola Arrels des de 1983 amb un creixement
important al llarg d'aquestes quasi quatre dècades. Actualment, som un referent del
futbol sala català jugant amb els més grans com Barça, Indústries Santa Coloma...
Però sense perdre la nostra filosofia formativa, educant en valors i portant el nom
Arrels amb orgull per tot Catalunya.
La nostra oferta és per a nens i nenes a partir de quatre anys fins al sènior masculí i
femení, format per jugadors que van ser alumnes de la nostra escola i que a la vegada
són entrenadors de categories inferiors. Tenim equips que participen de les
competicions escolars organitzades pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i
equips federats a la Federació Catalana de Futbol i a la Real Federació Espanyola de
Futbol.

Futbol Sala masculí, femení o mixtes

És un esport molt vistós on es treballa el desenvolupament motor i la coordinació
amb suport musical. Es tracta d'aconseguir un bon domini del patí i de la tècnica i
figures pròpies d'aquest esport.
És una activitat que portem fent-la més de deu anys i a la que participen
majoritàriament les noies a partir de P4 fins 20 anys.

Patinatge artístic mixtes

La gimnàstica rítmica permet desenvolupar les capacitats físiques i motrius
treballant un quadrimestre moviments i posicions de la rítmica i l'altre
quadrimestre introduïm els elements com pilota, corda, cercles, etc.
Fa quatre temporades que estem oferint aquest esport amb una bona acceptació
per part de les noies a partir de P5 fins a 4t d'ESO.

Gimnàstica rítmica mixtes

Fa dos anys que es va oferir aquesta modalitat esportiva per veure si més noies
s'animen a practicar un esport d'equip amb els seus companys i companyes de
classe, ja que és molt necessari per tenir una vida més sana i fomentar un estil de
vida adulta saludable. Actualment tenim un equip i esperem el proper curs tenir-
ne més.
Volem aconseguir que algunes noies més formin part de la nostra Associació.

Voleibol mixtes



PÀGINA 19

PREUS PER A LES FAMÍLIES

  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

   ESCOLA D'IDIOMES ARRELS-BEKITH (P-3) 34 €/ mes   

   ESCOLA D'IDIOMES ARRELS-BEKITH 55 €/ mes 55 €/ mes 55 €/ mes

   

   LEGO ROBÒTICA I 30 €/ mes   

   ROBÒTICA  30 €/ mes 30 €/ mes

   TEATRE I DRAMATITZACIÓ 26 €/ mes 26 €/ mes  

   DIBUIX I PINTURA 26 €/ mes 26 €/ mes  

   MOU-TE I BALLA 26 €/ mes   

   ZUMBA I DANSES URBANES 26 €/ mes 26 €/ mes 26 €/ mes

   

   MULTIESPORT  26 €/ mes  

   PSICOMOTRICITAT I JOCS 26 €/ mes   

   REFORÇ ESCOLAR  13 €/ mes 17 €/ mes

   ACOLLIMENT 7.45 a 9.00 hores 51 €/ mes 51 €/ mes  

   ACOLLIMENT 7.45 a 9.00 hores 2 dies setmana 25 €/ mes 25 €/ mes  

   ACOLLIMENT 8.20 a 9.00 hores 28 €/ mes 28 €/ mes  

   ACOLLIMENT 8:20 a 9:00 hores 2 dies setmana 16 €/ mes 16 €/ mes  

   ACOLLIMENT 8.00 a 9.00 hores
   (amb germans en l'ESO)

25 €/ mes 25 €/ mes  

   ACOLLIMENT un dia puntual 5 € 5 €  

   ESCOLA DE FUTBOL SALA MIXT 42 €/ mes 42 €/ mes  

   FUTBOL SALA ESCOLAR MIXT  47 €/ mes 47 €/ mes

   FUTBOL SALA (FEDERAT)  50 €/ mes 50 €/ mes

   ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC MIXT 42 €/ mes   

   PATINATGE ARTÍSTIC MIXT  42 €/ mes 42 €/ mes

   INICIACIÓ A la GIMNÀSTICA RÍTMICA 37 €/ mes 37 €/ mes 37 €/ mes

   VOLEIBOL MIXT  37 €/ mes 37 €/ mes

   




