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Benvolgudes famílies de l’escola,

Comencem el tercer any del Més Villena, i el primer que
volíem fer és donar-vos les gràcies per la confiança que
heu dipositat en nosaltres. Concretament 472 milions de
gràcies, ja que aquest ha estat el nombre d’inscrits a les
nostres activitats, i que de nou ha fet créixer la comunitat
del Més Villena.
Com ja sabeu, el Més Villena és un espai per créixer,
aprendre, gaudir i compartir en diferents àmbits que hem
pensat per totes i tots vosaltres.
Les activitats que tenim, de mica en mica les hem fet més
nostres, més villenes, i hem gaudit moltíssim de totes elles.
Pel proper curs tenim diverses novetats que podreu veure
en aquest dossier. Però us avancem la primera:
començarem el 12 de setembre.
Ens il·lusiona presentar-vos aquest conjunt d’activitats que
hem pensat per tot l’alumnat de l’escola.

Dani Ponsico
Coordinador Més Villena

Anglès
L’objectiu principal d’aquesta activitat serà que els nens i nenes aprenguin l’anglès d’una manera
dinàmica, divertida i on es potenciï principalment l’expressió i comprensió oral.
A través d’activitats pròpies i interessants per l’edat dels alumnes, treballarem per motivar
l’infant i així poder potenciar les seves capacitats comunicatives en aquesta llengua.
Amb els més petits d’infantil utilitzarem la narració de contes, les cançons, la realització de jocs
motrius i les activitats plàsiques entre altres coses per fomentar l’escolta i la parla de l’anglès.
A partir de primària l’objectiu serà assolir la seguretat necessària per produir frases i diàlegs
breus així com expandir el seu vocabulari de manera passiva. I, de mica en mica, introduirem
l’expressió escrita.
A la secundària i el Batxillerat prepararem els nois i noies pels exàmens B1 (Preliminary) i B2
(First Certificate) de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Els grups es faran en funció de l’edat entre 6 i 12 nens/es.

NOVETAT!!
Ens prepararem pel
Preliminary i pel
First Certificate!

Màgia
La Màgia és una de les arts més antigues que es coneixen. També anomenada il·lusionisme, és
l'art d'entretenir el públic mitjançant il·lusions misterioses i sorprenents (els trucs). Però el que
molt poca gent sap, és que, el menys important és el truc. El truc és el secret. Únicament amb el
truc ens quedaríem amb un: "mira què sé fer!", això no és Màgia. El que fa que es converteixi en
Màgia, són la resta d'arts que l'envolten: Teatre, Arts Plàstiques, Dansa, Música, etc. Amb tot
aquest
material tenim la base per fer el curs, que servirà perquè els nens i nenes desenvolupin la
seva creativitat escènica d'una forma diferent i divertida, sempre a través de la màgia.
Farem:
•
•
•
•
•

Tècniques de joc: cordes, cartes, boles d'esponja, etc.
Plàstica: Creació i decoració de jocs i material màgic (barret, vareta màgica, tauleta)
principalment amb material de reciclatge.
Cerca i decoració d'un vestuari adient per a cada nen amb roba vella.
Teatre.
Espectacle.

Mestre - Mag
David València

Taller creatiu
El treball al taller afavorirà la descoberta i l’aprenentatge de diferents disciplines
artístiques (com la ceràmica, dibuix, pintura, escultura, estampació, gravat, etc.),
així com les seves tècniques i autors. L’objectiu del taller és gaudir de l’art i obrir el
taller de l’escola com un espai creatiu on cada infant pugui desenvolupar els seus
primers projectes artístics. Al final de cada trimestre elaborarem una petita
exposició amb tots els treballs.
Durant les sessions coneixerem diferents materials, descobrirem les seves
aplicacions, coneixerem diferents artistes i les seves tècniques i experimentarem
amb diferents eines, i tot això ho farem elaborant les nostres pròpies produccions.

Mestre
Jon Arias

Teatre Musical
El treball al taller de teatre musical afavorirà l’aprenentatge de diferents disciplines
del món de les arts escèniques: la dansa, el cant, la interpretació, l’escenografia, etc.
Tot funcionant a la vegada, afavorint la coordinació de totes les arts i el treball en
grup.
L’objectiu del taller és treballar conjuntament per presentar un espectacle on podreu
veure el treball del trimestre. Nens i nenes que us apassiona el teatre, la dansa o
simplement voleu provar una activitat nova, que ens emocionarà a petits i grans...
Ara teniu l’oportunitat! Què comenci l’espectacle!!!

Mestre
Jon Arias

Psicoritme i teatre
Aquesta activitat, pensada pels més petits de la casa, ajuda a l’aprenentatge del
moviment i la psicomotricitat de l’infant. A través de la descoberta, les sensacions
i les percepcions de l’infant, anem treballant l’expressió de les parts del cos.
Ens apropem al joc creatiu a través de danses i cançons i també utilitzem els contes
com a fils argumentals de diferents històries que ens ajuden a treballar el
moviment del cos.
La sensibilització teatral és un dels altres eixos fonamentals de l’activitat, de
manera que de mica en mica anirem fent petites interpretacions teatrals a través
de la música i l’expressió corporal.

Monitora
Buganvilia.

Cançons i música
El fil conductor de les classes serà la cançó, que ens permetrà investigar tots els
camins que ens proporciona la música partint del nostre pols interior per arribar a
l’exterior, fent servir tota mena de materials i instruments.
Cantarem cançons catalanes i d’arreu del món, cantarelles i cançons de falda.
Farem pulsació interna amb qualsevol part del cos. Realitzarem audicions que ens
permetran fer exercicis motrius i crearem coreografies i històries partint d’un
ritme, una melodia o una cançó.
En definitiva, enllaçarem l’expressió corporal i la música amb els sentiments i les
emocions dels nostres infants.

Mestra
Mestres de música de l’escola.

Hip-hop
Treballarem coreografies musicals que impliquen un treball de coordinació
corporal i un treball mental de retenir els moviments, a més d’identificar l’espai en
les cançons i moure’s en el moment oportú per cada pas. Ens basarem en
l’equilibri, la flexibilitat i el control corporal per de mica en mica aprendre a ballar.
La diversió i la formació a través de les classes dirigides és l’objectiu principal, ja
que a més de centrar-nos en la millora de la tècnica del hip-hop, per nosaltres és
molt important que l’infant gaudeixi i tingui una sensació de satisfacció a l’hora de
realitzar el ball.

Monitora
Lucía Garcia.

Robòtica
Aquesta activitat té com a objectiu treballar la robòtica d’una forma molt motivant i participativa on els nens
i nenes desenvolupin les seves habilitats científiques i tecnològiques a través de les STEAM, la robòtica
educativa i la programació. A més, els nois i noies aprenen habilitats de comunicació, col·laboració, treball
en equip i resolució de problemes que els seran de gran ajuda.
Basades en la metodologia pròpia LEGO® Education, les sessions es fonamenten en la construcció activa on
els nens i nenes són els protagonistes del seu propi descobriment i aprenentatge.
Es treballarà amb eines de LEGO® Education DUPLO, WeDo i Mindstorms. Els nois i noies es convertiran en
científics i enginyers, investigaran i comprendran el funcionament de les màquines i mecanismes del dia a
dia com els engranatges, les palanques, les rodes i els eixos. A més a més, s’iniciaran en la robòtica i
programació a través d’activitats guiades i la resolució de reptes de la vida real. També treballaran la
metodologia Maker i amb altres llenguatges de programació per tal d'ampliar els seus coneixements com
Skratch i Tynker.
Els alumnes de Robòtica 1 durant el primer curs podran participar a la First Lego League Jr. Els més petits
resoldran una problemàtica proposada a nivell internacional i posaran en comú les seves solucions. Mentre
que els de Robòtica 2 i 3 hauran de fer dos cursos per participar a la First Lego League.
(Es prepara el repte durant l'activitat, la inscripció a la First Lego League Jr. no suposa cap sobrecost per
l'activitat).
Monitors
Grup de facilitadors de Robotix.

Multisports
Aquesta activitat farà que els nens i les nenes s’iniciïn en l’esport. A través
del joc es desenvoluparan les habilitats pròpies que es practiquen en
diferents esports.
L’activitat de multiesports els ensenyarà tota la varietat esportiva, a la
vegada que els permetrà desenvolupar les habilitats motrius que
necessitaran per poder practicar un esport. D’aquesta manera, en un
futur ells podran fer la tria de l’esport que més els agradi.
Els nens i les nenes, a través del joc, treballaran diferents continguts
durant el curs. En aquest sentit, es fomentarà molt l’àrea de
psicomotricitat, es posarà en pràctica el cos i la percepció de l’espai i, a la
vegada, treballarem les habilitats motrius i les qualitats físiques bàsiques.
Els esports que farem seran variats: futbol sala, bàsquet, volei, handbol,
etc.
Monitores
Ona Prat i Ariadna Aragón

Pre-futbol
Els nens i les nenes, a través del joc, començaran a
aprendre els aspectes tècnics i tàctics més bàsics. Es
treballarà molt l’àrea de psicomotricitat i el contacte
amb la pilota. Els equips jugaran partits amb altres
escoles en forma de trobades (màxim un cop al mes
aproximadament).
L’activitat constarà de dues sessions setmanals més els
dies de les trobades, que seran els divendres a la tarda.
Monitor
Sergi Sánchez

Natació
Els nens i les nenes aniran amb autocar a la piscina de “La Bonaigua”
acompanyants d’un monitor/a de l’escola. Un cop allà es prepararan per
entrar a la piscina i gaudiran d’una sessió de 45 minuts de piscina amb
els monitors i monitores de “La Bonaigua”. A les 18.00h, un cop
finalitzada la clase, els familiars podran anar a recollir els infants a la
piscina.
Com bé sabeu, la natació és un dels esports més complets que
existeixen. En aquestes edats els nens i nenes aprenen a nedar a través
del joc i sempre acompanyats d’un monitor/a.
Aquesta activitat començarà al mes d’octubre.

*Per fer l’activitat hem de ser mínim 10 nens/es.

Monitors
Grup de monitors de La Bonaigua.

Judo
El Judo és un esport olímpic que es practica en parelles. No es va crear
per ser una activitat agressiva com poden ser altres arts marcials, sinó
que es va pensar com una art defensiva en la qual no s’utilitza la força
sinó que es fa servir la força del contrari, el desequilibri i les febleses de
l’atacant.
Amb el Judo s’aconsegueix un desenvolupament muscular harmoniós i
es potencien les habilitats motrius bàsiques: força, coordinació,
velocitat, elasticitat, flexibilitat i equilibri.
Practicant aquest esport les nenes i els nens aprendran a conèixer-se a
si mateixos i a dominar el seu cos.
A la vegada, és una art marcial que dona uns valors molt interessants
per als nens i nenes: l’esforç, la constància, el respecte, el fet de
reprimir la violència i la concentració.
Mestre
Antonio Jiménez

Escacs
Els escacs són un esport que té molt benefici per als nens i les nenes:
es treballa la presa de decisions, la previsió de les conseqüències
abans de fer els actes, la codificació i l’abstracció, afavoreix la
capacitat de concentració, reforça les actituds de silenci, tranquil·litat i
quietud.
Normes del Joc i coneixements bàsics:
-

Col·locació del tauler.
Nom, descripció i moviments de cada peça.
L’enroc: curt i llarg.
Taules: diferents possibilitats.
L’escac al rei, escac i mat.
Coronació del peó a la vuitena.
Anotacions: mètode algebraic.
Valor de les peces.
Domini del centre.
Temes tàctics raonats.

Mestre
Joan Pere Mena

Gimnàstica
La gimnàstica és un esport olímpic on aprenem habilitats
gimnàstiques com saltar, rodar, girar, coordinació, expressió
corporal, flexibilitat... A la vegada, es combinen elements
musicals i de dansa.
Tanmateix, es veuen implícits en ella els valors com la
companyonia i la capacitat d’esforç i superació, i tot això dins
un àmbit lúdico-educatiu.
Continguts
- Fomentar l’activitat esportiva entre els participants.
- Aprendre les normes i els valors d’aquest esport.
- Treballar l’elasticitat, la flexibilitat, l’equilibri i la potencialitat
motriu.
- Treballar en grup.
- Adquirir coneixements del propi cos.
- Combinar els elements amb la música.
Entrenador
Dani Zamora

NOVETAT!!
Competirem a les
Jornades de
Gimnàstica del

CEBLLOB

Futbol Sala
Entrenaments

Competició

Els nens i les nenes treballaran de forma
interdisciplinària tots els aspectes
relacionats amb aquest esport: tècnicotàctics, físics, treball de valors i treball en
equip.

Els equips participaran a la Lliga Escolar
d’Esplugues de Llobregat. Els partits es
disputaran els divendres a la tarda i
sempre seran dins la localitat
d’Esplugues.

Entrenarem dos dies a la semana, tant a la
pista del pati com al gimnàs.

En aquestes edats entenem la
competició com una eina més de
formació, no com una finalitat.

Quan hi hagi més d’un equip per curs, el
criteri aplicable serà el d’assegurar el
màxim equilibri del nivell esportiu dels
equips.

Entrenadors
Pablo Robert
Miguel Robert
Ruth Aurin
Sergi Sánchez
Joan Mariné

Bàsquet
Entrenaments

Competició

Els nens i les nenes treballaran de forma
interdisciplinària tots els aspectes
relacionats amb aquest esport: tècnicotàctics, físics, treball de valors i treball en
equip.

Els equips participaran a la Lliga Escolar
del CEBLLOB (Consell Esportiu del Baix
Llobregat). Els partits es disputaran
dissabte al matí.

Entrenarem dos dies a la semana, tant a la
pista del pati com al gimnàs.
Quan hi hagi més d’un equip per curs, el
criteri aplicable serà el d’assegurar el
màxim equilibri del nivell esportiu dels
equips.

En aquestes edats entenem la
competició com una eina més de
formació, no com una finalitat.
Entrenadores i entrenadors
Marc López
Àlex Platel
Pere Pena
Ariadna Aragón
Ariadna Picazo
Ona Prat

Inscripcions

Informació

Quan

Més Villena

Primer període: de l’11 de juny al 25 de juliol.

Dani Ponsico

Segon període: de l’1 d’agost al 7 de setembre.

Coordinador Més Villena

Com

mesvillena@villena.cat

A través de la intranet de l’escola, dins del mòdul del Més Villena.
Matrícula
La matrícula té un cost de 30€. Per tots aquells que la facin fins al 25 de
juliol s’aplicarà un descompte del 50%.
Per aquells que facin la matrícula durant el primer període el cost
d’aquesta es girarà l’última setmana de juliol.
Per aquells que facin la matrícula durant el segon període el cost
d’aquesta es girarà al setembre.

*L’import de la matrícula dona dret a la reserva de la plaça. En cas de no realitzar-se
l’activitat per manca d’alumnes inscrits, es retornarà aquest import. Quan la baixa sigui
voluntària o bé es desitgi un canvi d’activitat, no es podrà fer efectiva la devolució.
**Una vegada iniciada l’activitat, només es retornarà l’import de la quota anual sempre
i quan es pugui cobrir aquella baixa per un altre alumne. En situacions especials, es
valorarà de forma personalitzada.

