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 La ceràmica és una activitat molt relaxant i creativa. El plaer de 
pastar i modelar, la satisfacció de produir alguna cosa  de zero 
amb les nostres mans, el contacte amb la terra...      Millora la 

concentració i la motricitat fina. ¡Son tants els seus  beneficis!.        
A càrrec de María Escudero Martínez. 

 

Tàctica, estratègia, tauler, peces, reina, alfil, enroc, sortida, 
taules, escac,… Joc mil·lenari com pocs, potenciador del 
pensament, el posicionament i la previsió.  Monitor: Sergio 
Fernández (Escuela de Ajedrez Pensamiento Audaz. 
www.edapa.es) 

Aplicació de tècniques artístiques diverses. Creacions amb elements 
del dia a dia i materials inesperats.. Treball dins i fora de l’aula. 
Intervenció d’espais… Una proposta flexible amb una ampla mirada 
amb la que volem desenvolupar la imaginació i la capacitat 
d’expresió plàstica. 

Contem amb l’art i la pedagogia de María Escudero Martínez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jocs teatrals, desenvolupament de las possibilitats expressives del cos i la veu…  
L’Expressió Dramàtica permet la implicació de les xiquetes i xiquets, i la seva participació activa en 
el món. Els ajuda a descobrir-se i auto afirmar-se. És un espai de creativitat on es genera i potencia 
l’expressió del seu món interior: les seves fantasies, desitjos i somnis.  

 Actriu i professora: Pura Marco Vivó 

El Mètode Natural es proper i familiar, tracta temes de interès, els i les alumnes 
aprenen l’anglès com han après la seua primera llengua: Primer aprenen a entendre, 
després a expressar-se de manera oral i, finalment, a llegir i escriure.  Es fomenta la 
motivació per aprendre l’idioma en situacions vivencials.    Professores del Valencia 
Language Club 

La dansa ens aporta alegria, vitalitat, millora la 

psicomotricitat, la coordinació i la postura corporal. El muntatge de coreografies potencia 
la memòria I l’atenció, així como el treball en equip. Gaudirem dels beneficis terapèutics 
de la música en diferents registres. La suma de tot això es un augment de l’autoestima i 
benestar.  Professora: Puri Moya 

PREUS: 
 
30 €/mes 8 mensualitats (d’octubre a maig) 
 
Mitjançant domiciliació bancària 

INSCRIPCIONS: 
 
Online, a l’enllaç: https://forms.gle/QGLnZ4ZxrLHdJkebA 
 


