AMPA de l’escola La Rosella
Informació per a les famílies

Inscripcions per al curs 2022/2023:

Del 25 d’agost al 2 de setembre

Ser soci de l’AMPA és obligatori per a poder fer activitats extraescolars o utilitzar els
serveis d’acollida matinal i de tarda al mes de juny.

Només sereu socis si us registreu a la pàgina web www.rosselloampa.com
(Teniu les instruccions en aquest document. Si us plau, llegiu-lo atentament)

La quota és de 30

€ per alumne a l’any. (15€ per al 3r fill)

Avantatges de ser soci de l’AMPA: - Descompte en una de les excursions
- Festes, tallers, obsequis... durant el curs escolar
- Descompte en la compra dels llibres de text
- Sopar de fi de curs gratuït

Si voleu formar part de la Junta de l’AMPA,
envieu-nos un e-mail a ampalarosella@gmail.com i en parlem!
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Inscripcions per al curs 2022/2023:

Del 25 d’agost al 2 de setembre
Instruccions per fer-se soci de l’AMPA:
MOLT IMPORTANT: NO

cal que pagueu res! Si compreu llibres de text a través de l’AMPA

ja pagareu la quota de socis en fer el pagament, i si no compreu els llibres a través de l’AMPA, ja us
cobrarem la quota dels 30€ nosaltres al número de compte que haureu indicat al registre.

Alumnes que ja es van registrar com a socis en cursos anteriors
No caldrà que torneu a registrar-vos, ja tenim les vostres dades. Només cal que renoveu la
documentació:
1.
2.
3.
4.

Entreu a www.rosselloampa.com
Aneu a l’apartat “Accés usuaris”.
Marqueu la casella del curs que farà l’alumne
Aneu a “Formularis” i apunteu-vos a l’acollida o a les extraescolars que vulgueu fer, clicant a
sobre de les icones.
5. El pdf de 4 pàgines que es crearà, l’heu de signar i retornar-lo a l’AMPA. (Ho podeu signar
electrònicament o a mà, i enviar-nos-el per e-mail o deixar-lo en paper a la bústia de l’AMPA
que hi ha a la porta principal d’entrada a l’escola.

Alumnes nous al centre o que no s’han registrat mai a la web:
1. Anar a www.rosselloampa.com
2. Al menú de dalt de tot, clicar a FER-SE SOCI
3. Posar el vostre e-mail i el codi d'invitació 2199
4. Rebreu un e-mail amb un altre codi. L'heu de posar i anar seguint els passos.
5. Al final del registre se us generarà un pdf de 4 pàgines que haureu d'imprimir i signar i deixar a
la bústia de l'AMPA de l'escola. També podeu imprimir, signar i escanejar els documents i
enviar-los per correu electrònic a ampalarosella@gmail.com
IMPORTANT! Si voleu inscriure un altre fill o filla, feu-ho on diu “afegir germà”, no cal que
sortiu del registre i torneu a entrar, us evitareu problemes!
Un cop registrats, podreu tornar a accedir a la pàgina web www.rosselloampa.com per
apuntar-vos a l’acollida de matí i/o a les activitats extraescolars que vulgueu. Aquest cop
haureu de clicar a l’apartat ACCÉS USUARIS. Allí haureu de posar el vostre mail i la mateixa
contrassenya o codi que haureu rebut en fer-vos socis.
- cliqueu a FORMULARIS i després cliqueu a INSCRIPCIONS
- busqueu les icones corresponents a l’acollida o a les activitats extraescolars i només cal que
aneu clicant les que voleu fer.
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Proposta
activitats curs
2022-23
Escola la Rosella

Tecnologia Creativa STEAM
Robòtica LEGO - Programació de Videojocs Tinkering i Construccions
Les extraescolars amb una de les metodologies educatives més
innovadores
Portem la programació de la pantalla a la vida real a través de la construcció de robots,
la programació de videojocs i la creació d'apps.
Metodologia pròpia de construcció activa i descobriment guiat pel propi alumne.
Despertem la curiositat de les nenes i nens. Es fan preguntes, exploren, construeixen,
descobreixen i troben respostes aprenent STEAM, robòtica i programació. Per a totes les edats.
Els participants treballen en grups reduïts en projectes i interessos seguint el mètode científic.

A PetitsGenis dissenyem tots els nostres projectes, continguts i activitats des del convenciment que els nens/es
d'avui són ràpids i saben de manera innata i intuïtiva adaptar-se a les noves tecnologies en edats
primerenques i, per tant, desenvolupen les seves capacitats cognitives de manera diferent als plantejaments
de mètodes i sistemes més tradicionals.
Realitzem projectes de base tecnològica a través d'un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu.
PetitsGenis realitza els projectes molt personalitzats segons les inquietuds i necessitats de cada centre.
Activitats dissenyades per a infantil, primària i secundària. L'objectiu és que els nens/es aprenguin i gaudeixin
al màxim dels valors que ofereix ser tecnològicament creatiu.

Aquesta és una activitat STEAM 100% on iniciem als nens i nenes en la programació, l’art digital, l’electrònica i la
robòtica educativa d’una manera molt lúdica i utilitzant el joc com l’eina principal d’aprenentatge. Fem activitats molt
diverses i dinàmiques utilitzant eines com robots Lego, tablets, jocs de construcció, Makey Makey, leds, cartró,
plastilina i materials diferents perquè sigui impossible avorrir-se!

El nostre mètode inclou elements de ludificació en totes les sessions perquè l'aprenentatge sigui amè i dinàmic.
Fomenta el desenvolupament de les competències que seran més necessàries per als nostres alumnes, tant en la
seva etapa escolar com en el seu futur professional, així com les vocacions científiques.

PRE-MAKERS STEAM : P4/P5 Pre-robòtica,
Programació, tinkering, construcció i jocs
Potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències,
l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant
l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.
Els alumnes alternaran activitats creatives amb activitats de multimèdia, de construcció o de treball de l’enginy, encaminades a
potenciar i estimular els aprenentatges adquirits a l’aula i sempre de forma lúdica.
Els alumnes s’introduiran a la robòtica per mitjà de robots creats i dissenyats pels més petits de la casa, com són el mTiny
Discovery Kit, Parc STEAM, BricQ Motion
Crearan escenaris amb la innovadora metodologia “Build to Espress” de Lego i es divertiran i consolidaran aprenentatges jugant i
treballant de forma cooperativa amb les nostres tablets.
Com a novetat d’aquest curs incloem nous companys de viatge; els simpàtics Dash&Dot i Zowi, dos nous robots que ens
permetran endinsar als alumnes més menuts en l’inici de la programació gràcies a un procés d’aprenentatge completament
gamificat. Els llibres i jocs de realitat augmenta, com l’Osmo, també seran un recurs amè i quotidià a les classes.

IRON MAKERS STEAM: 1r / 3r Introducció a la
Robòtica LEGO, programació Scratch, tinkering
Potenciem l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències,
l’enginyeria o les matemàtiques. És educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Art + Design and Math) però posant
l'èmfasi a la A d'Art i Disseny.
Activitat destinada als alumnes de Cicle Inicial, on treballaran de forma creativa amb les tradicionals peces de Lego® Bricq
Motion i Spike Essential a les quals hi podran afegir sensors i motors, per convertir les seves creacions en petits robots que
programaran fent servir Scratch Jr.
Aquest software, desenvolupat pel MIT i referent mundial en el camp del treball de les noves tecnologies, ens permet també
introduir l’alumnat en la creació de videojocs, de manera que les sessions de robòtica s’alternaran amb altres de creació de
videojocs i animacions.
Totes aquestes sessions es complementaran amb dinàmiques de Build to Express, una innovadora metodologia de Lego
Education que facilita als nens expressar les seves idees mentre aprenen a presentar projectes davant del públic.
Consisteix en petits jocs i activitats d’una sessió de durada que ofereixen als alumnes un primer contacte amb la tecnologia. Fem
jocs per introduir la programació per blocs, petits exercicis amb Scratch, així com manualitats tecnològiques senzilles amb Makey
Makey i mBot.

SILVER MAKERS STEAM: 4t/6è Robòtica Educativa
LEGO , programació videojocs Kodu - Minecraft,
tinkering
Aquesta activitat vol donar continuïtat introduint l’alumnat al treball amb robots més complets com són els Lego Spike Essential i
Spike Prime entre altres.
Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 2-3 alumnes, que treballen amb un sistema de
rols variables. Cada deu minuts tots els membres dels grups s’alternen les tasques d’enginyer, mecànic, cap de magatzem i
director, per crear un context idoni per potenciar l’emprenedoria i el treball dels valors dins del grup.
Les sessions de robòtica s’alternaran amb sessions destinades a la creació de videojocs, fent ús de l’innovador software educatiu
de Microsoft Kodu amb el que podrem recrear terrenys de joc en 3 dimensions d’una forma senzilla mentre els alumnes aprenen
les bases de la programació orientada a objectes . Els estudiants utilitzaran i aprofundiran les habilitats lògiques de programació a
través de Minecraft: Educational Edition, creant elements, creatures,
blocs i escenaris complexos mitjançant la creació de MODS (mods) dins del món Minecraft.
Per aquells participants que tinguin coneixements avançats, es plantejaran nous reptes innovadors, que requereixin d’una
programació avançada i de l’ús de variables i coneixeran altres plataformes de robots com els MakeBlock.

TEATRE I MÍMICA - Habilitats Socials
El teatre, a banda de formar part de l'art escènic, ens ajuda com a eina d'aprenentatge emocional.
En aquesta activitat, els infants, juntament de la mà d'un professional d'aquest món, podran experimentar amb les emocions
mitjançant diferents dinàmiques com ara el joc.

En l'activitat extraescolar teatre, els alumnes no només poden comprendre el valor de la posada en escena, sinó que també començaran a comunicarse mitjançant gestos i moviments corporals; creant així un clima summament entretingut i divertit; tant per als que els observen, com per a ells
mateixos.
D'altra banda, també es donarà a la llum la importància de la constància, dedicació, respecte, unió i solidaritat; doncs en aquesta activitat extraescolar
no només se'ls proporcionarà informació de com portar una història a l'escenari, sinó també dels passos que s'han de seguir perquè sigui un èxit
rotund.l .

CIRC I ACROBÀCIES
Treballarem el món del circ a través des d'una vessant psicomotriu, obtenint un millor coneixement i control del moviment del
propi cos, treballant habilitats disteses com exemple salts, equilibris, etc.
El que es pretén en aquesta activitat és introduir al nen o jove en el món del circ. Dins, però, de la perspectiva que complementa el treball educatiu de
l'escola, tant a nivell de coneixements, com d'exercici físic i psicomotricitat. Això els ajuda a millorar la coordinació, la concentració, l'equilibri, l'expressivitat,
la comunicació i despertar la imaginació i la creativitat. També crearem les nostres pròpies eines de circ (malabars, xancles, etc).
.

ZUMBADANCE
Coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Les
classes incorporen elements clau del desenvolupament infantil com lideratge, respecte, treball en equip,
confiança, autoestima, memòria, creativitat, coordinació… els passos s’aprenen poc a poc i afegim jocs,
activitats i elements d’exploració.
Ajuda a desenvolupar un estil de vida saludable i incorpora l'exercici físic com una part natural de la vida
dels nens al fer que l'exercici sigui divertit.

MULTIESPORTS
Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. El joc serà el
protagonista indispensable de totes les sessions, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes poden assolir un
millor coneixement dels continguts que se’ls hi presenten.
Aquesta extraescolar permet als alumnes desenvolupar una sèrie d'esports com futbol, bàsquet, handbol, atletisme i una altra multitud
de disciplines, i aprendre i desenvolupar els beneficis físics, cognitius i els valors que cada esport ofereix, conferint als alumnes unes
característiques úniques per a una sola extraescolar.

BÀSKET
Es una activitat que vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant
diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del bàsquet.

Entenem el bàsquet com un tot, i l'objectiu principal és que tots els nens nenes assoleixin els coneixements de cada etapa i tinguin una
progressió constant.
Tenint en compte l’edat i les característiques dels alumnes de cada categoria la programació es desenvolupa a l’entorn dels següents eixos:
tècnica específica del bàsquet, tàctica i estratègia, reglament de joc i exercicis de treball col·lectiu.

FÚTBOL
Activitat extraescolar que contribueix a fomentar hàbits saludables a través de la pràctica de l'esport. Gràcies a la seu
fort component educatiu, propicien valors d'amistat, companyerisme, afany de superació i respecte a les regles del joc.
Tenint en compte l’edat i les característiques dels alumnes de cada categoria la programació es desenvolupa a l’entorn dels següents eixos:
tècnica específica del futbol sala, tàctica i es- tratègia, reglament de joc i exercicis de treball col·lectiu.
La finalitat d'aquesta activitat és gaudir de l'esport, millorar la tècnica i potenciar valors com el treball en equip i el sacrifici.
Possiblitat de jugar lliga escolar durant el curs.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

PATINATGE ARTÍSTIC

La Gimnàstica rítmica és una disciplina esportiva que
combina la dansa amb els exercicis de gimnàstica.
Treballa de manera harmònica la plasticitat, el ritme i la
bellesa. En la gimnàstica rítmica s’integren elements
com la música, el ball, la coordinació i la exibilitat,
esdevenint una activitat física molt completa.

Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen
aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. El joc
serà el protagonista indispensable de totes les
sessions, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes
poden assolir un millor coneixement dels continguts
que se’ls hi presenten.

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la
coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a
enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el
grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser
més conscients de si mateixos i del seu propi cos.

Aquesta extraescolar permet als alumnes desenvolupar una sèrie
d'esports com futbol, bàsquet, handbol, atletisme i una altra
multitud de disciplines, i aprendre i desenvolupar els beneficis físics,
cognitius i els valors que cada esport ofereix, conferint als alumnes
unes característiques úniques per a una sola extraescolar.

RUNNING - BTT
Aquesta activitat pretén donar l’oportunitat als infants d'iniciar-se en un esport
com és l'atletisme i les seves modalitats a l’aire lliure de manera no competitiva a través del joc. L’activitat es
complementa amb sortides amb bicicleta BTT. Descobrim l'entorn natural proper i desenvolupem els valors del
treball en equip, la disciplina, l’esforç i la superació personal.

Running
Córrer no només és beneficiós per a la salut física sinó també per al desenvolupament psicològic dels nens.
Alguns estudis ens diuen que practicar running estimula l'autoestima i l'autoconfiança infantil, alhora que
millora les seves habilitats socials. Millora les qualitats físiques, la flexibilitat, la resistència, la força i la velocitat.
BTT
Anar amb bicicleta es un mitjà ideal per a que els infants es desenvolupin, aprenguin i adquireixin valors.
Proposem rutes senzilles i segures, senes trànsit, de perfil pla i en descens amb alguns atractius que permetin
cohesionar els grups i plantejar reptes sobre dues rodes.

PETITSXEFS

MECANOGRAFIA - OFIMÀTICA

Cuinar i jugar amb el menjar, ens agrada de ben petits.

Domini ràpid del teclat a través d'una metodologia
estimulant i motivadora, que permet a l’alumne
l’acompliment progressiu i seqüencial dels objectius.

Activitat per iniciar-se en el coneixement i el plaer d’experimentar
la creativitat culinària i els aliments, descobrint la gran varietat de
menjars de les nostres terres. Amb aquesta extraescolars es vol
insistir en la importància d'una alimentació saludable i equilibrada.
També es vol fomentar el treball en equip i les habilitats tècniques
dels infants a la cuina. Treballarem la piràmide alimentària i així
saber que necessitem per tenir cura d'una bona alimentació.

Els continguts de l’activitat s’organitzen en quatre blocs: ergonomia
i teclats, tècniques mecanogràques, velocitat i presentació de
documents. Es combinen les activitats pròpies del domini del teclat
amb activitats d'iniciació a la utilització del paquet Microsoft Office
així com presentacions amb canva i prezi.

PÀDEL
Jugar a pàdel t'encamina a trobar desafiaments tant cognitius com físics. Els nens adquiriran habilitats de
coordinació, velocitat, agilitat, flexibilitat però també habilitats socials i de joc en equip.

El pàdel és un esport modern que en els últims anys ha experimentat un creixement realment espectacular. És un esport fàcil
de practicar, ja que adquirint algunes nocions bàsiques pel que fa als aspectes tècnic-tàctics més importants, observarem una
progressió realment sorprenent als pocs mesos de pràctica.
Aquest augment de competència motriu, coneixement tàctic de el joc i recursos tècnics, ens permetrà passar moltes hores de
diversió al costat dels nostres amics.

univers
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