CERDANYOLA

Donem resposta als reptes del món actual

ACTIVITATS COESCOLARS FEDAC CERDANYOLA
● Som artistes:
Activitat lúdica on els més petits de l’escola gaudiran jugant, fent manualitats,
disfressant-se, rient, somiant, creant… descobrint tots els seus talents.
● Let’s Dance (Infantil-Primària):
T’agrada ballar? Activitat física on es fan coreografies de Zumba, Hip-Hop, Salsa,...
● Psico (Infantil):
Vine a divertir-te, moure’t, i aprendre a treballar el domini del cos a través del joc i
començar a fer equip.
● Poliesportiu:
Activitat dedicada a la pràctica de l’esport per aprendre i gaudir de diferents
especialitats com el futbol, el bàsquet, l’handbol, el voleibol o l’atletisme, entre
d’altres. La varietat dels esports practicats la converteix en una activitat molt
dinàmica que ajuda als nens i nenes a fer activitat física d’una manera lúdica.
● Teatre (Prim-ESO):
Una aproximació al llenguatge corporal, per expressar, alliberar i comunicar a través
del joc teatral, per buscar les relacions i experimentar la creació col·lectiva.
● Fútbol:
Activitats orientades a consolidar els fonaments tàctics, tècnics i normatius dels
diferents esports d’equip. Enguany no sabem si es podrà realitzar futbol 7 al camp
de la Bòbila. Restarem a l’espera i us informarem tant aviat com sigui possible. De
no poder anar-hi realitzarem l’activitat de futbol sala al centre.
● Robòtica Play Code Academy:
Amb l’objectiu de contribuir a fomentar entre els nens les competències i habilitats del
s. XXI: creativitat, innovació, treball en equip, resolució de problemes, comunicació,...
es treballarà la robòtica, la programació, impressió 3D i vol de drons.
● Guitarra (Primària):
Continúa el grup de Guitarra. Tot un èxit. T’hi vols afegir?
● Bàsquet:
Ets dels que penses que el futbol ho monopolitza tot? El bàsquet és el teu esport
d’alçada, d’equip, ràpid, dinàmic i alegre.
● School of English (Infantil-Primària-ESO):
Els objectius principals d’aquesta activitat són reforçar i millorar el coneixement d’anglès
als alumnes i preparar-los per a titulacions tant d’Oxford com Cambridge.

FEDAC Cerdanyola - Carrer de Cervantes 5 -15, 08290 Cerdanyola del Vallès - T. 936 92 08 84
fedac.cerdanyola@fedac.cat - cerdanyola.fedac.cat

