
PRESENTACIÓ
curs 2022-23

NO TE LES POTS PERDRE!!!

EXTRAESCOLARS



EXTRAESCOLAR DE TEATREEXTRAESCOLAR DE TEATRE
Activitat destinada a infants d'educació primària.
 
Preu: Gratuït
 
Horari:  Dijous de les 15.00h a les 16.00h
 
La monitora: Maria Llompart
 
Presentació de la monitora i descripció de l'activitat:
 
Maria Llompart és mestra de professió i actriu vocacional. La seva trajectòria teatral va 
començar seriosament ara fa 6 anys a Eivissa on es va formar amb Borja Tous, Merche Chapin i 
Bárbara Hermosilla. Des de llavors ha estrenat dues obres de teatre: una al teatre Can Ventosa 
a Eivissa i una altra amb la companyia Xamo Xamo a Binissalem. A més, va dirigir un 
microteatre infantil a Sant Miquel de Balansat (Eivissa) adaptant el guió dʼun conte infantil. 
També disposa d'un curs de formació de la Conselleria dʼEducació: "Motiva't, Acciona't i 
Projecta't, fem teatre a primària."
 
El teatre és expressió dʼemocions i sentiments, a través del qual es treballen valors, sobretot el 
respecte i la cohesió de grup. És una manera divertida d'aprendre, implica expressió corporal i 
millora el llenguatge, tant pel que fa la comprensió com lʼexpressió, amplia el vocabulari, 
treballa amb metàfores, inferències, ironia i dobles sentits, desenvolupant habilitats 
metalingüístiques. Treballa, per tant, de manera global cos, moviment i ment.
 
El teatre sʼadapta a totes les característiques personals, ja que ajuda lʼalumnat més introvertit 
a obrir-se i dona la possibilitat d'expleiar-se a lʼalumnat més extrovertit. El teatre és un món de 
possibilitats infinites que fomenta el gust per la cultura i les arts escèniques.
 



MÚSICA LÚDICAMÚSICA LÚDICA
Activitat destinada a infants d'educació infantil.
 
Preu: 25 euros/ mes
 
Horari:  Dilluns a les 16.00h.
 
Monitora: Serena Leonardi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció de l'activitat:
Les classes de música lúdica estan basades en la teoria de lʼaprenentatge musical de 
Edwin E. Gordon, basada en com els éssers humans aprenem música. Gordon és un 
reconegut investigador, docent, músic i autor sobre educació musical. Les seves 
teories parteixen del fet que les persones neix amb les seves pròpies actituds 
musicals.
Durant les classes es durà a terme una estimulació i desenvolupament de les 
capacitats musicals dels infants. Aquests es podran moure lliurament, escoltant 
cançons sense paraules, fertilitzant el que serà el camp per a construir aprenentatges 
musicals més concrets en el futur. Al final dʼaquest camí, cap als 6 anys, el nin es 
trobarà amb una entonació formada i una capacitat de comprensió rítmica adquirida 
de manera natural i dinàmica que lʼajudarà a comprendre el llenguatge musical.
 



IOGA PER  A INFANTSIOGA PER  A INFANTS
Activitat destinada a infants d'educació infantil i primària.
 
Horari: Dimarts de 16.00 a 17.00
 
Preu: 25 euros/ mes
 
Descripció de l'activitat:
El ioga és una disciplina que treballa ment i cos a parts iguals. De fet, regula la relació 
entre ambdós i aporta un major control sobre nosaltres mateixos.
Les principals raons per les quals és aconsellable que els nens, sobretot aquells que 
semblen més inquiets i nerviosos, practiquin ioga són les següents:
 
- Control del cos. Els exercicis que es fan amb el ioga fomenten lʼaugment de la 
flexibilitat, una millora de la coordinació i un major desenvolupament del ritme. A més 
a més, també ajuden a tenir més força muscular. Tot això fa que els nens, des de ben 
petits, aprenguin a controlar gran part dels factors que conformen el seu cos.
- Control i domini de la ment. El ioga ajuda a lʼautoconeixement i al control de les 
emocions en els nens. Els exercicis i les tècniques de relaxació permeten millorar la 
gestió dels sentiments i de les emocions i, alhora, aprendre més sobre els límits que 
tenim i on podem arribar.
- Millora lʼautoestima. Els exercicis que es practiquen impliquen treballar una mica en 
grup, així els nens més tímids poden millorar les seves relacions socials amb altres 
nens. La millora de les relacions socials també ajuda a una major percepció de 
nosaltres mateixos, pel que acaba afavorint lʼautoestima del nen o de la nena.
- Canalització de lʼenergia. El ioga canalitza lʼenergia dels nens, fins i tot dels més 
nerviosos. Moltes mares i pares pensen que el ioga no és adequat pels fills si aquests 
són massa inquiets, però és just el contrari! Es treballa la relaxació i millora la 
concentració.
- Incorporació dʼhàbits saludables. Com la majoria dʼactivitats i esports, si es comença 
des de ben petits, ens assegurem que els més petits siguin més actius i practiquin uns 
hàbits més saludables. A més a més, el ioga evita el problema de la ingesta emocional, 
que es presenta quan hi ha emocions negatives que no sabem gestionar 
correctament.

Monitora: Carme Navas
Carme Navas és mestra d'educació infantil i 
primària. Compta amb les mencions 
d'anglès i música.També disposa de 
titulacions dels estudis de música i toca el 
clarinet.Ha fet formació de ioga per a 
infants.És una persona molt activa que li 
agrada molt el contacte amb la natura. 
 



PSICOMOTRICITAT PSICOMOTRICITAT EDUCATIVA-PREVENTIVAEDUCATIVA-PREVENTIVA
Activitat destinada a infants d'educació infantil i 1r de primària.
 
Preu: 25 euros/ mes
 
Horari: Dimecres de 15.00 a 16.00 o de 16.00 a 17.00
 
Objectius de l'activitat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitora: Mònica Suau
 
Mònica Suau és psicòloga, psicomotricista i fisioterapeuta.  Té el títol d'experta universitària en 
psicomotricitat educativa-preventiva per la UB.
Compta amb una àmplia experiència laboral i formació complementària relacionada amb la 
psicomotricitat.



feim d'artistes!
Activitat destinada a infants d'educació primària.
 
Preu: 30 euros/ mes
 
Horari: Dimecres de 16.00 a 17.00
 
Descripció de l'activitat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitora: Carme Contestí
Carme Contestí és historiadora de l'art. Compta amb un 
màster  en art contemporani de la Universitat de Barcelona.



CONTA CONTESCONTA CONTES

Activitat destinada a infants des de 3 anys fins a 2n de primària
 
Preu: 25 euros/ mes
 
Horari: Dijous de 16.00 a 17.00
 
Descripció de l'activitat:
Contacontes sobre diverses temàtiques, foment de lʼatenció, respecte, empatia, una manera de treballar la 
imaginació dels més petits a través dʼuna forma lúdica.
Aprenentatge de nou vocabulari, estructures lingüístiques i jocs de llengua. Creació de noves paraules i iniciació a 
lʼescriptura.
 
 
 
 
 

Monitora: Carme Navas
 
Carme Navas és mestra d'educació infantil i primària. Compta amb les mencions d'anglès i música.
També disposa de titulacions dels estudis de música i toca el clarinet.
Ha fet formació de ioga per a infants.
És una persona molt activa que li agrada molt el contacte amb la natura.

 


