AQUEST ANY
PROPOSEM NOVES
ACTIVITATS
EXTRA LECTIVES!

i MANTINDREM...

_Escola de dansa LA FÀBRICA DE SOMNIS
_Escola de cuina COOKITECA
_Súper Poders de l’Art PLOM GALLERY
_Gimnàstica Artística CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA
_Escola de bàsquet i Bàsquet Federat FUSIÓ amb
el JAC CLUB SANTS
_Patinatge urbà ESCOLA OFICIAL PATINATGE INLINE

_Anglès nadiu (Infantil i Primària)
_Atletisme (Primària i ESO)
_Escacs (Primària i ESO)
_Escola de Música (Totes les etapes fins Batxillerat)
_Piscina (P3 i P4)
_Robòtica (Primària i ESO)
_Esport base (P5)
_Futbol sala (2n Primària a 2n Batxillerat)
_Multiesport (1r a 4t Primària)
_Teatre (P3 a 6è Primària)
_Voleibol (3r Primària a 2n Batxillerat)

L’ESCOLA LA FÀBRICA DE SOMNIS
DE P5 FINS A SECUNDÀRIA
Un centre amb més de 20 anys d´experiència en la docència de la Dansa, neix
d´un projecte educatiu, pedagògic i socioeducatiu, un projecte per aprendre,
gaudir i transmetre a l’alumnat l’admiració i el respecte cap a la Dansa.
Oferim un pla d´estudis on realitzem el seguiment de formació, d’evolució i
avaluació a tot el nostre alumnat (trimestralment) , i sempre de la mà i
experiència de professional de nivell Nacional i Internacional.
LA FÀBRICADESOMNIS de Sònia Alonso, també és una entitat arrelada al Barri
de Sants, on fomenta, treballa i cohesiona l´àmbit Social.
DANSA - BASE TÈCNICA
JAZZ-JAZZBROADWAY / MODERN-DANCES MODERNES-DANCES URBANES

INICIACIÓ A LA DANSA DES DE P5
Un espai dedicat especialment als més menuts de la Família. Què aconseguim en aquest espai?

DANSA-DANCEMUSICAL-MODERNDANCE DES DE
PRIMÀRIA
Treballem la Dansa des de la Tècnica. Aprendran les posicions, la base tècnica
de la dansa, els moviments correctes del cos i treballaran els diferents ritmes
Musicals. Tindran coneixement dels diferents moviments del propi cos i també
prendran consciència de l’espai.
Treballarem la Flexibilitat i la Coordinació del cos. Aprendran i coneixeran els
diferents moviments de la dansa moderna, amb la tècnica, posicions i ritmes
sempre per les diferents franges d’edats.
Iniciem amb ModernDance-ModernJazz. L’aprenentatge de les diferents Disciplines, que a la Fàbrica treballem com a principals branques de la Dansa i la seva
Tècnica.

DANCES MODERNES-DANCES URBANES/HIPHOP
DES DE LA SECUNDÀRIA
Aprendran i coneixeran els diferents moviments de la dansa moderna, amb la tècnica, posicions i ritmes sempre per les diferents franges d’edats.

- Desenvolupar el creixement integral i interrelació entre els infants,
mitjançant la Dansa.

Iniciem amb ModernDance-ModernJazz i ampliem a les Danses Urbanes.

- Fomentar la imaginació i la creació de moviments Rítmics mitjançant la
música i coneixements de la Dansa.

Treballaran la Tècnica de les Danses Urbanes, un estil de Dansa on els moviments,
la música i la cultura del HipHop, es reflectiran en les coreografies treballades en
els diferents estils que engloba la Dansa Urbana.

- Un espai on treballarem la Flexibilitat i coordinació del cos.
- Iniciarem les primeres passes de la Dansa amb la Base Tècnica i coneixerem el
primer vocabulari dels moviments de la Dansa, sempre des de la Tècnica.

Treballarem els estils següents; Old School, Comercial Dance, Locking, House,
treballarem el Freestyle, on l’alumnat gaudirà de la música i de tots els moviments
adquirits.
Es treballaran també els valors del treball en equip, compartir, la companyonia
i el respecte, entre d’altres.
Sens dubte un estil de Dansa que per a l’alumnat d’aquesta franja d’edat serà una
via molt important en quant al moviment, l’aprenentatge i també al treball en
grup.

TALLER DE CUINA I RESPOSTERIA
DES DE 1r PRIMÀRIA FINS A 4t ESO

Som un gran equip de xefs especialitzats i apassionats. Ens
agrada la cuina! Per això hem posat en marxa la Cookiteca, un
espai on compartir els nostres coneixements culinaris a través
de tallers dinàmics, un espai on gaudir i aprendre, cuinant de
forma fàcil i entretinguda, i on després podràs degustar els
plats més exquisits. A la Cookiteca tu ets el millor Xef!
Elaborarem receptes saludables, salades i postres, adaptats a
la temporada i a les festes, que es podran repetir fàcilment a
casa. Desenvoluparem la teva creativitat, els bons hàbits
alimentaris i la capacitat de treballar en equip. No importa el
coneixement previ que tinguem de la cuina perquè aprendrem
tot el necessari, gràcies a la divertida dinàmica de cada taller!
Amb una visió global de la cuina: teoria sobre els aliments,
tècniques de cocció, conservació / alimentació i salut / Ingredients / “Mise en place”/ preparació d’ingredients / elaboració de
les receptes / disseny de noves receptes / emplatat
.

GALETES
PASTISSOS I CREMES
ARROSSOS D’ESTIU
MASSES
CARNS I AUS
PASTA FULLADA
CUPCAKES
AMANIDES
RECEPTES DE L’ÀVIA
VERDURES I LLEGUMS
POSTRES EN GOT
RECEPTES INTOLERÀNCIES
PA DE PESSIC
PEIXOS
MENÚ JAPONÈS
ARROSSOS
PA
TARTALETES

PASTA
CHEESCAKE
APERITIUS D’ESTIU
OUS
VISCA MÈXIC!!
PASTISSOS DE FESTA
TORTELL DE REIS
MONA DE PASQUA
MASSES LÍQUIDES

PLOM GALLERY - Art Contemporani
Els Súper Poders de l’Art
DES DE P4 FINS A 6è DE PRIMÀRIA
Una activitat per descobrir l’art des del punt de vista dels artistes i els
moviments més representatius: de la història més recent a l’art més actual
i contemporani.
Cada mes treballarem un “projecte” per tal d’endinsar-nos de ple i comprendre i assolir coneixements a través de diferents tècniques i del treball
individual i grupal.
Projecte “Art Urbà”, Projecte “El Circ Volador”, Projecte “Picassiani”.

CLUB GIMNÀSTIC BARCELONA
(entitat homologada per l’Ajuntament de Barcelona)

DES DE P4 FINS A 3r DE PRIMÀRIA
El Club Gimnàstic Barcelona amb seu a Sants, té l’objectiu de promocionar la
gimnàstica artística, així com el fer de l’activitat esportiva una eina indiscutible per mantenir-se saludable i fer, de la seva tasca, un club davanter,
doncs el conjunt de persones que el formen tenen unes ganes i una ambició
per créixer i fer-se més grans temporada rere temporada.
El CGB està obert a treballar conjuntament amb les escoles de la ciutat per
acostar la gimnàstica artística al seu alumnat i ofereix la possibilitat d’oferir
l’activitat esportiva d’extraescolar mitjançant un acord que permet la
inclusió del nostre esport a l’escola PROA.

Introducció a la gimnàstica artística

Aprendrem els moviments bàsics inicials, adaptats a l’etapa educativa i a
cada infant. A través del treball de les qualitats físiques bàsiques, com la
flexibilitat i la força, les capacitats perceptiu motrius elementals com la
percepció de l’espai, la lateralitat i l’equilibri i desenvolupant el sentit del
ritme, aconseguirem realitzar elements acrobàtics i de dansa gimnàstics.

Ens enfocarem en aprendre però també en jugar: la creativitat i la “llibertat
d’expressió” per entendre l’art i els i les artistes.
L’art és una potent eina de formació i desenvolupament humà que estimula la creativitat i la imaginació i que ens ofereix la possibilitat de descobrir
diferents maneres de veure el món i tot el que ens envolta.
Les nostres activitats estan enfocades per donar eines per tal que els nens i
les nenes siguin lliures d’interpretar i expressar-se a partir dels treballs, estils
i tècniques d'artistes universals però també contemporanis.
Ens centrem en l' experiència i la descoberta. Les nostres classes són
sempre impartides per artistes de diferents disciplines que estan en
actiu.

Tombarelles, verticals, rodes, espagats, gambades, equilibris, salts... dempeus
i cap per avall! Mitjançant un treball grupal, cooperatiu, amb circuits d’aprenentatge ple de progressions i educatius, amb esforç, dedicació, constància,
passió i entrega aprendrem a ser gimnastes!

JAC CLUB SANTS. ARA SERÀ FUSIÓ
PROA-JAC. DES DE 1r A 2n ESO
El JAC Sants és un club històric del bàsquet català, fundat l’any 1935 i és una
referència en el bàsquet formatiu arreu de Catalunya. Aquest any es fusionarà amb l’Escola Proa!
Amb l’afany d’impulsar la participació de l’alumnat en aquest esport, oferim
aquesta activitat amb el més alt nivell de compromís, seriositat, metodologia
i especificitat en els diferents grups d’edat que hi participin. Actualment
formen part del club 5 equips femenins, 15 equips masculins i una escola de
bàsquet mixta.

Escola de Bàsquet (iniciació)

Adreçat als alumnes de 1r i 2n de primària, consisteix en la introducció del
Bàsquet, reglament i fonaments mitjançant jocs i activitats específiques.
Participació a les activitats organitzades per la Federació Catalana de
Basquetbol per a escoles de Bàsquet.

Bàsquet federat

Adreçat a l’alumnat des de 3r de primària fins a 2n d’ESO, que alhora es
divideix en tres grans àrees:

ESCOLA OFICIAL
DE PATINATGE INLINE
DES DE P4 FINS A 6è DE PRIMÀRIA
L’Escola Oficial de Patinatge compta amb 20 anys d’experiència en l’ensenyament d’aquest esport. Han fet de la seva passió, una professió.
El Patinatge no és només un fantàstic exercici que treballa com cap altre
esport la psicomotricitat d’adults i infants, sinó que és una fantàstica
activitat que pot gaudir tota la família.
Amb una metodologia d’ensenyament basada en diversos cursos nacionals i
internacionals, a la seva pròpia experiència competint en hoquei línia i
patinatge de velocitat i com a patinadors/es urbans, el nombre d’alumnes no
va parar de créixer arribant a donar, a dia d’avui, classes de patinatge a
4 centres diferents, extraescolars a vàries escoles de Barcelona i rodalies,
comptant amb una plantilla d’onze professors/es titulats/des.
En aquests 20 anys, més de 7000 persones han après a patinar
amb nosaltres!

Categoria Pre – Mini: 3r i 4rt de primària. Participació en els campionats de
Barcelona i les activitats que organitza la Federació.
Categoria Mini: 5è i 6è de primària, on es participa en els campionats de
Barcelona que organitza la Federació i participació al torneig Molinet de
Minibàsquet.
Categoria Infantil: 1r i 2n d´ESO, participació en els campionats de Barcelona
que organitza la Federació.

Els participants rebran com a obsequi una samarreta i un pantaló
d’entrenament.

Planifiquem cada sessió basant-nos en tres principis:
Seguretat: la utilització de proteccions i mesures de seguretat és prioritari.
Diversió: realització d’exercicis amens, divertits i variats adaptats a les
habilitats de cada grup.

.

Aprenentatge: l’objectiu fonamental és que els nens i les nenes puguin
patinar amb seguretat pel carrer.

