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BALL MODERN

El món del ball Modern,Urbà Zumba, Hip Hop, Styles, Salsa, Bachata entre altres.
Activitat física: Per mitjà del ball es millora la qualitat del cos i l'estat físic, no obstant
els balls moderns, en desplaçar-se amb major agilitat, ajuden a mantenir la salut
perfecta i alhora desenvolupen un grat per l'esport.
Ajuda a la psicomotricitat: Moure el cos al ritme de la música pot arribar a ser una
cosa senzilla, però és més difícil del que sembla. Si els nens aconsegueixen 'fondre' el
seu cos amb la música i regular els moviments, això facilitarà que aconsegueixin
elevar els seus nivells de psicomotricitat.
Treball en equip: Encara que això així mateix passa amb la dansa clàssica, en els
balls moderns el treball en equip o en parella es troba molt present. Els nens es
formen per treballar en comunitat al ritme de la
música actual.
Permet divertir-se: Una de les pautes que distingeixen el ball clàssic del modern és
que encara que amb el primer, els nens de la mateixa manera es diverteixen, amb la
dansa moderna, també somriuen
i gaudeixen massa.

TALL & COSTURA

Aquesta activitat de "aprendre a cosir" està destinat a ser divertit i educatiu.
Depenent del nivell, els nens poden fer una petita bossa, una cartera, roba per
als seus nines, una faldilla, una samarreta amb un patró.
Els nens i nenes aprenen a cosir a mà i a màquina, També poden aprendre
reciclatge i personalització de les seves peces ..
T'ensenyem trucs de la confecció, perquè gaudeixis cosint tot el que t'imaginis,
facis arranjaments i transformis peces al teu gust alhora que aprens una
professió apassionant.

MANGA & DIBUIX TÈCNIC

Farem èmfasi en el treball comú conformat per la
diversitat estilística i creativa de tots i cada un dels alumnes.
Així, cada nen / a crea els seus propis personatges o dibuixos en general,
que va acumulant en la seva pròpia carpeta, encara que amb un objectiu
final de fer un recopilatori en forma de còmic perquè puguin
dur-se a casa les creacions de tots els seus companys. cada
alumne tindrà el seu propi exemplar de l'còmic, en el qual es posarà
de manifest l'esperit de col·laboració i de convivència artística
de tota la classe.
Durant el curs, es realitza un guió narratiu a partir del qual es tradueix en
imatges que acaba sent un còmic.
També farem dibuixos i il·lustracions específics per a exposar-los en
diferents estances de centre per que siguin observats per la resta
d'alumnes de l'escola i els seus pares, ja que no està de més despertar la
sensibilitat artística de totes les persones que participen de l'educació dins i
fora de l'centre. Cal deixar constància de la importància que aquesta
activitat té per als nens a nivell formatiu i comunicatiu.
I és que, quan els nens i nenes tenen contacte amb l'Art des
primerenca edat, els beneficis són múltiples. No implica que es
tornin artistes, cantants o ballarins, sinó que experimentin
activitats que els permetin ser sensibles a la cultura i créixer com a
persones.

REPÀS ESCOLAR

Aquesta modalitat de taller de deures i repàs de Primària i l' ESO està
enfocada a alumnes en grups reduïts establerts per edat i curs,
L'objectiu dels quals se centra en les assignatures de cada curs (llengua
castellana, llengua catalana, llengua anglesa, medi, matemàtiques, entre
altres.
Técniques d'estudi i ajuda amb les dificultats própies de cada alumne.

ANGLÈS INFANTIL & PRIMÀRIA

Una classe divertida, creem un entorn on se senten segurs quan parlem en anglès i on la
recompensa en l'aprenentatge és poder comunicar-se cada dia una mica més, utilitzant una
varietat més àmplia de vocabulari i estructures, a través de jocs, manualitats, entre altres.
Exemple de tipus de classe
Infantil
Sempre en anglès, una classe d'1 hora es dividirà en activitats de 10 minuts. part 1- saludar, cantar
una cançó d'hola, jugar un joc
part 2 - perforació - comptar fins a 20 amb targetes flash - els nens ordenen els números de l'1 al 20.
Jugar al joc (tirar els daus diuen el número)
part 3 - colors - acoloreix el gos de color marró, (fotocòpies de les imatges)
Part 4 - vocabulari bàsic - ús de targetes flash mostrar imatges - jugar a la memòria - dibuixar Part
5- cançons educatives de la pissarra interactiva. Millora el vocabulari
Part 6: endreçar, dir adéu
Primària 1r, 2n, 3r, 4r
La classe està dividida en 4 parts.
Part 1: benvingut, centra't en parlar. Fes preguntes al teu amic. Utilitzeu flashcards i feu preguntes.
Part 2: treball amb llibres, fer exercicis junts, llegir en veu alta, parlar de les imatges,
Part 3: activitat oral basada en el llibre per reforçar el vocabulari del món real. Part 4- jugar a un
joc basat en el vocabulari après.
5è i 6è de primària Introducció a Cambridge Classe dividida en 3 parts
Part 1: parlar sobre tu i els altres, la teva rutina diària, el teu cap de setmana, la família. Repassar el
vocabulari de l'última classe.
Part 2: treball de llibres, lectura, vocabulari, gramàtica,
Part 3 - activitat basada en el vocabulari i la gramàtica del llibre, dir i escriure frases a partir de
flashcards. Juga un joc

ANGLÈS AL INSTI BAT ADULTS

Complementar l'ensenyament d'idiomes de l’escola ordinària a la mateixa escola,
reforçant i ampliant els coneixements de l’idioma.
Preparar els alumnes amb la possibilitat d’accedir als diferents exàmens de la Universitat
de Cambridge, si així es desitja, segons nivell de cada grup.

Els alumnes que decideixin fer l'examen de Cambridge, faràn el pagament de la matrícula
efectiva al voltant del mes de març-abril.
La matriculació als exàmens requereix la compra d’ un llibre de tests per la preparació de l’
examen.
El preu, tant de la matrícula de l’examen com del llibre serà
segons estableixin les convocatòries pertinents i s’haurà de fer efectiu a l’ entrega.

REBOSTERIA CREATIVA

Oferim l'oportunitat d'iniciar els nens en el món de la cuina a través de la rebosteria
elaborant tot tipus de postres, galetes, pa de pessic, decoració …
S'ensenyen tècniques de treball, el coneixement dels utensilis, les receptes, creació de
cremes dolces de farciment i decoració.
Coneixement de dolços i postres típiques d'àmbit nacional i internacional.
Amb l'objectiu de desenvolupar la creativitat, els bons hàbits alimentaris i la capacitat
de treballar en equip.
El material serà subministrat per la coordinadora del taller.
* Tenim Titulació de manipulació d' aliments.

A la nostra pàgina es pot trobar el nostre catàleg de creació.
instagram i facebook: @dulceseny

l'activitat més dolça
@DULCESENY
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INICIACIÓ MUSICAL
El món inicial de la música a
traves de jocs musicals, balls, danses,
contes,
dibuixos, cançons, entre altres.
Es comença a treballar la veu, el ritme,
la melodia, els instruments, les notes i
figures musicals.
Musicoteràpia
INICIACIÓ MUSICAL
Cicle infantil (P3, P4, P5)

INSTRUMENTS
Diversos instruments per triar.
A l'ensenyament es combina també el
llenguatge musical

MÚSICA I RITME
Una proposta formativa que permet,
endinsar-se, d'una manera amena, en
l’aprenentatge musical.
Es combina el llenguatge musical, el cant,
ritmes BATUCADA, la pràctica instrumental i
grupal.
Es treballen diferents gèneres musicals
com el Rap, Pop-Rock, música Llatina
entre d'altres.

Piano
Guitarra / Guitarra eléctrica
Ukelele
Baix
Violí
Bateria/Percussió
Cant
Acordeó
Saxofó

www.eni.cat www.ire-music.com
info@eni.cat
635 79 02 45
enicambrils
@enicambrils
Pg. Lluís Companys n.2 Cambrils

