
 

 
 

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS FAMÍLIES 
CURS 2017-2018 
 
Us informem que enguany farem activitats familiars per als adults i les famílies els divendres: 
- Ioga en família divendres a la tarda de 17 a 18 hores. Aquesta activitat hi podran assistir un adult i un infant de 
l’escola per família. 
- Batucada, a càrrec de la Batuescola els divendres de 19 a 20.30 hores. Activitat només per a adults. 
Aquestes activitats tindran caràcter quinzenal, és a dir, es faran de manera alterna cada 15 dies els divendres. 
 
Us recordem que és imprescindible ser membre de l’AMPA i pagar la quota per poder participar en aquestes 
activitats. 
 
La data d’inici de les activitats familiars serà el divendres 6 d’octubre amb ioga i la batucada s’iniciarà el divendres 20 
d’octubre, ja que el divendres 13 no hi haurà escola. 
 
La reunió informativa d’aquestes activitats es farà el 14 de setembre a les 18.15 h al menjador de l’escola. 
Comptarem amb servei de canguratge per a aquelles famílies que el necessitin. 
 
Per a més informació, no dubteu a contactar amb la comissió d’extraescolars. Bones vacances! 

 

 



Veronica Cobos
www.iogainens.com
info@iogainens.com

Telèfon: 93 787 29 66
Mòbil: 630 676 223

Una manera divertida de compartir una activitat
amb el teu fill/a, en un espai diferent al diari. Amb el Ioga
prendrem consciència del propi cos, desenvolupem la
capacitat d’atenció i concentració, i aspectes tan
importants com el relaxament i la respiració.

Fomentem la relació pares/mares i fills/es en un
espai on no hi ha diferències, es mira l’altre com a un

igual a nosaltres i no com a un rival, treballem la
comunicació a través d’un treball individual i en parelles molt proper, que facilitarà
arribar a una comunicació amb l’altre amb més fluïdesa, tendresa i respecte. A través
de reforçar aquesta relació la comunicació entre tots dos també es reforça.

En tota sessió de Ioga introduïm les assanes (postures), de
forma creativa amb una temàtica exposada al principi de la
sessió i amb un fil conductor que lligui una postura amb l’altra.

Un altra apartat molt important és la respiració. La respiració
és un element clau per a la realització de les postures. S’aprèn
les diferents parts del cos que intervenen en la respiració, com
per exemple el diafragma, el múscul més important en aquest
procés, quina és la seva funció i com hi intervé. A través de
jocs es fan exercicis respiratoris, i es prèn consciència de la importància que té
respirar bé en el dia a dia.

Després d’uns exercicis dinàmics cal també un moment de relaxació on
s’experimenta uns minuts de calma i relax. S’aprèn a relaxar cada part del cos i també
a relaxar la ment i les emocions. A través de visualitzacions i narració de contes
s’experimenta la sensació de tranquil·litat i harmonia en el cos.

Què cal portar
Màrfega
Roba còmode, la sessió es fa descalç, cal portar mitjons i també jersei per a la
relaxació.



Veronica Cobos
www.iogainens.com
info@iogainens.com

Telèfon: 93 787 29 66
Mòbil: 630 676 223

FITXA D’INSCRIPCIÓ IOGA EN FAMILIA 2017-2018
DIVENDRES QUINZENAL DE P4 A 4ART

NOM________________________ COGNOMS______________________________________________

CURS:_________________________

DATA DE NAIXEMENT NEN/A _____/_____/__________

NOM DEL PARE/MARE QUE REALITZARÀ L’ACTIVITAT_________________________________

NUMERO SOCI AMPA__________________

ADREÇA___________________________________________NÚM________PIS_______PORTA_____

POBLACIÓ___________________________________C.P___________

TELÈFONS DE CONTACTE ____________________      _____________________

CORREU ELECTRÒNIC___________________________________________

OBSERVACIONS:

FORMA DE PAGAMENT I DADES BANCARIES
Pagament Mensual: 26 euros/mes per gir bancari cada 1-5 de cada mes. Si s’afegeixen germans aquests pagaran 10 euros mensuals mes els 26
euros= 36 euros mensuals
Primer rebut 9 d’Octubre
Les baixes s’han de notificar 1 mes abans

Domiciliació bancària.

NOM DEL TITULAR:

NOM DE L´ENTITAT:

COMPTE CORRENT ES__ __ __ __ __ __      __ __ __ __     __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

En/Na____________________________________________________________
Autoritzo a (Iogainens) Verònica Cobos a que efectuï el cobrament dels rebuts corresponents en concepte d’activitats
extraescolars.

Terrassa, _____ de ________ de 2017 Signatura



Extraescolar de batucada 
per a adults/es  /// Escola Sala i Badrinas 
Qui som? 
 
La Batuescola és una associació que es dedica a promoure 
la vessant educativa i social de la percussió, a través de 
l’organització de tallers de batucada per a tots els públics. 
Des de 2012 treballem activament en diversos centres, 
organitzant esdeveniments i portant la percussió arreu de 
Catalunya. Treballem la influència de la música en grup en  
contextos d’aprenentatge, treball i creixement personal. 

Com funciona l’extraescolar? 

Els tallers extraescolars de batucada de La Batuescola són 
tallers participatius de conjunt instrumental de percussió 
brasilera a partir del qual es treballen multitut de continguts 
musicals amb el ritme com a protagonista. El fet de fer-ho 
en grup ens permet abordar també el treball en equip, els 
rols, el lideratge i la cooperació sempre des d’un 
plantejament completament lúdic, que reforça de manera 
extraordinària el vincle de l’equip i dóna rellevància a la 
vivència escolar. El seu caire festiu i desenfadat, converteix 
els tallers de batucada en una activitat extraescolar única, 
que busca anar més enllà de l’aprenentatge musical. Us 
proposem crear un grup de batucada d’adults vinculat a 
l’escola, que pugui sortir a tocar en festivitats i celebracions 
de la mateixa, i on els pares i mares pugueu relacionar-vos a 
través de la música entre ells i amb la resta de l’escola. 
 
A les sessions combinem l’assaig de ritmes amb jocs rítmics, 
danses i cançons que ens apropen a la cultura brasilera 
però també a la d’arreu, sempre amb l’objectiu de gaudir la 
música en grup amb el cos i amb la ment. També reservem 
un important espai per a la creativitat en totes les activitats 
que plantegem, doncs creiem que és fonamental per a 
créixer com a persones. 

Objectius 

-Estimular les relacions en el temps de lleure a través d’una 
activitat artística, lúdica, col·lectiva i saludable. 
-Comunicar-se a través de la música, un llenguatge 
emocional i universal. 
-Potenciar l’expressivitat corporal i actitudinal. 
-Aprofundir en el treball en equip, la responsabilitat 
individual dins del col·lectiu i les conseqüències en el 
resultat final.  
-Dotar d’eines per la motivació i la superació satisfactòria de 
les expectatives individuals i col·lectives. 
-Potenciar la memòria fugaç i la capacitat d’improvisació. 
-Donar rellevància a la identitat escolar. 

‣ Quan ho fem? 
 
L’extraescolar de batucada es farà els divendres de 
manera quinzenal, de 19:00 a 20:30h.   

‣ Quants hi cabem? 
 
Necessitem un mínim de 12 inscripcions per obrir el 
grup! 

‣ I quant val? 
 
L’extraescolar té un preu de 30€ trimestrals que ho 
inclouen tot, i que es cobren per domiciliació bancària. 

‣ Què necessitem? 

Gairebé res! Nosaltres portem tots els instruments i 
corretges necessàries per a fer l’extraescolar, així com el 
personal preparat i l’assegurança. El que sí que us 
demanem és que cada alumne/a dugui taps de 
protecció auditiva obligatòriament. Treballem amb molt 
volum i no ens volem fer mal! 

‣ I com ens apuntem? 

     Molt fàcil! Només cal que ompliu el formulari que 
trobareu al següent enllaç: 
 
https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2 

Segueix-nos al Facebook o consulta el nostre web per més 
informació: www.labatuescola.cat

https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2
http://www.labatuescola.cat
https://goo.gl/forms/o2HPg8oCQ8s4nlkf2
http://www.labatuescola.cat

