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Ioga Kids
Les classes de Ioga seran un espai per a
que els nens i nenes puguin despertar
l’expressió lliure i conscient, desenvolupar la
paciència i la concentració…L’atenció plena.
Es cercarà l’alegria i la creativitat, seran
moments amables i divertits, tot mitjançant el
pensament positiu. Es convertirà en un espai
per a un mateix, per a aprendre a canalitzar
les emocions sense prejudicis i sense
presses.
EDUCADORA: Noemí Delgado (Llicenciada
en Ciències de l’Activitat física i de l’esport,
Professora de ioga per a n@ns i famílies…)

Judo
El judo és un esport olímpic de contacte
recopilat de l’antic sistema de lluita japonès
anomenat Jiu Jitsu.
La UNESCO reconeix el JUDO com un
esport ideal per als nens i nenes de 5 a 15
anys pel seu alt contingut pedagògic.
L’objectiu principal del judo és educar i
formar, als nens i nenes que el practiquen, en
l’àmbit personal i motriu. S’introduiran les
primeres tècniques i es treballaran els hàbits i
conductes que envolten les sessions de
Judo. Valors i esport.
EDUCADOR: Daniel Sancho ( Tècnic
esportiu en Judo i defensa personal).

Robòtica educativa i noves tecnologies per a
infants i joves. L’entorn social i laboral en el
que s’integraran els joves del segle XXI
requereix persones actives, flexibles,
creatives i orientades al treball en equip,
capaces d’aportar solucions innovadores als
reptes de futur.
Robotix Penedès potencia aquestes noves
habilitats i competències mitjançant un model
pedagògic consolidat i contrastat, ideat per
Lego Education, que ja es fa servir en
països líders en educació com a Finlàndia,
Suècia…
Per
a
més
informació
:
www.robotixpenedes.com
EDUCADORS: Personal Certificats per Lego
Education.

Guitarra

Activitat que pretén una
familiarització amb l’instrument. S’aprendran
els acords bàsics de la tonalitat major i
alguns de la tonalitat menor. S’adquiriran
destreses amb els ritmes bàsics i en el canvi
d’acords i s’aprendran alguns cants
d’animació.
EDUCADORS: Irene Obradors ( Germana
de la Comunitat CM-El Prat) i Lucía Hidalgo
(Professora d’ESO de l’escola).

Grups Missioners Moment per a
compartir la fe en grup, per sentir-se
acompanyat. Oportunitat per a la trobada i
per a la solidaritat. Es participarà en
Campanyes solidàries, Recollida d’aliments,
convivències, marxa d’advent...
EDUCADORS: Patricia Grande, Iris
Salayet, Pepe Mestre i Carolina Llana
(mestres de Primària de l’escola).

