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Petits Artistes (P3, P4, P5)  i Grans 
Artistes (1r i 2n) 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que els més 
petits experimentin amb diferents disciplines 
artístiques a través de contes i històries que ens 
plantejaran reptes a assolir. Els Petits Artistes 
descobriran diferents tècniques plàstiques 
(pintura, aquarel·la, tempera, collage, 
escultura, skrapbooking, etc.) i d’expressió 
(dansa, teatre, música, titelles). Els més grans, 
evolucionaran a les citades tècniques. Tot un 
món per experimentar. 
 
  

Música 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és despertar a l'infant 
en l'art musical,  de viure la música com a 
protagonista i en primera persona. La capacitat 
d'escoltar, la de creació i improvisació, el sentit del 
ritme, el moviment seran els punts claus que 
anirem treballant a través del joc i l’experimentació 
vivencial amb diferents materials i propostes. 

 
 
  

Il·lustrats DIY (by Daniel Páez) 
 
L’objectiu principal de l’activitat serà el de 
descobrir els alumnes que la il·lustració no té 
límits, i no acaba en un paper. Viurem  la màgia 
de passar de la visió 2D a les quals estem 
acostumats, a les 3D creant objectes a partir dels 
propis interessos i les pròpies creacions. Es tracta 
de fer projectes amb diferents tècniques, 
començant per les arts més plàstiques i passant 
pel modelatge, la ceràmica, la costura, la 
construcció amb materials reciclats, l’estampació 
i un llarg etcètera de possibilitats sense límit. 
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Còmic Il·lustrat (by 
Daniel Páez) 
 
L’objectiu de la il·lustració és 
transmetre, comunicar, explicar 
histories. En aquest activitat ens 
endinsem en el món de la 
il·lustració de petites històries i 
del còmic. Aplicarem diferents 
tècniques artístiques i diferents 
formats anant molt més enllà del 
còmic típic que coneixem. 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar les habilitats narratives, plàstiques i d’expressió 
dels alumnes a través de les pròpies creacions i amb total llibertat per descobrir l’estil propi que 
s’adapti a les seves inquietuds i necessitats. 
 

Mou-te 
Aquesta activitat ens permet prendre 
consciència de les capacitats del nostre 
cos a través de les conductes motrius. 
Treballant l’equilibri, la coordinació, la 
lateralitat, el control espacial, la 
memòria, la força, l’elasticitat. etc. 
Aquesta activitat es basa en una 
metodologia activa, la base del qual és  
joc que actua com a mitjà per arribar als 
objectius establerts. Els infants juguen, 
experimenten, creen, descobreixen 
totes les seves possibilitats motrius i 
d’expressió.  

 
El joc activa aspectes com l’afectivitat, l’emotivitat, estimula la imaginació i la creativitat, allibera 
energia i ajuda a gestionar les frustracions del dia a dia. 
 
 
Baby Bots i Junior Bots 
  
Noves tecnologies dirigides a P4 i P5 
(Baby Bots) i 1r i 2n (Junior Bots). 
Aprenentatge a través de l’experiència, 
incloent activitats basades en “flash 
cards”, robots amb LEGO, jocs de taula, 
dinàmiques i instrument de programació, 
segons l’edat. Impartides per PlayCode 
Academy. 
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Idiomes (anglès, alemany i francès amb l’acadèmia Golden Gate) 

 
En un món cada vegada més petit, l’anglès s'ha convertit en un fil conductor per a poder 
relacionar-se en àmbits escolars, laborals, d’oci, esport, viatges i turisme, i directament en el dia a 
dia de la nostra estimada Barcelona. L’AMPA Voramar i Golden Gate han decidit reforçar l’àrea 
de l’anglès més practica i útil per al dia a dia: Listening i Speaking perquè els alumnes puguin 

utilitzar i posar en pràctica el que ja aprenen a 
classe, perdent la por a parlar en un altre 
idioma. Les classes seran dinàmiques i 
divertides, a més d'estar completament 
adaptades a les necessitats i als nivells dels 
alumnes de cada curs. 
 

 
 
 
Connectats 
 
Activitats dirigides a ESO i al cicle superior de 
Primària, destinades a iniciar els participants en la 
programació web i la creació de blogs, en l’ús 
responsable de les tecnologies i Internet, i en 
tècniques concretes com la mecanografia. 
 
 

 
 
 
 

I a més... 

NATACIÓ (al Claror Marítim) 
BALLS (incloent aportacions de jazz, hip hop, clàssica i altres) 

ZUMBA 
SCRATCH I ROBÒTICA 

 
 


