
 

Els monitors 

L’activitat estarà dinamitzada per dos professionals de 

diferents àmbits de la comunicació. La Txell, coordinadora 

de l’activitat, és logopeda, monitora de lleure i actualment 

vetlladora de l’escola. L’Alan, assessor d’imatge, monitor de 

lleure i maquillador a la televisió, és també col·laborador 

d’un espai setmanal de ràdio. Ambdós tenen una llarga 

trajectòria treballant plegats en el món del lleure i les 

ludoteques. Junts oferiran un ventall d’eines i recursos per 

divertir-se comunicant, millorant així les habilitats 

expressives i comunicatives dels participants. 

 

En acabar el curs s’entregarà als participants un recull de 

tots els materials elaborats. 

          

 

 

 

 

 

 

 

“La comunicació ens permet a les persones 

relacionar-nos i conviure en societat. 

Res no seria de nosaltres si no tinguéssim la facultat de 

poder-nos expressar i comunicar.” 

  

 NOVA ACTIVITAT 

EXTRAESCOLAR CURS 2016-17! 



“3, 2, 1... ACCIÓ!” està pensat per als alumnes 

d’infantil i primària que vulguin aprendre a ser bons 

comunicadors d’una manera dinàmica i divertida. 

 

Els objectius: 

- Estimular a través del joc i els contes la comunicació i 

l’expressió. 

- Estimular a través del context dels mitjans audiovisuals la 

comunicació i l’expressió.  

- Facilitar les eines necessàries  i aprendre a utilitzar-les. 

- Gaudir del joc i la joguina com a eina lúdica i educativa. 

- Facilitar models de conversa per millorar les seves 

habilitats comunicatives. 

- Contextualitzar l’activitat en les temàtiques treballades 

(ràdio, TV, plataformes digitals, jocs, contes, etc.). 

- Elaborar un projecte comú. 

Com ho farem?  

Facilitant-los les eines necessàries que els permeti millorar 

les seves habilitats expressives i comunicatives. A través del 

joc i la joguina, el grup d’infantil realitzarà diferents tallers 

que els permetrà crear i posar veu als seus contes. En el cas 

dels alumnes de primària, ens endinsarem també en el món 

de la ràdio, la televisió i els nous canals de comunicació 

digital, on els participants seran alhora creadors i 

protagonistes. 

 

Horaris: 

Dos dies per setmana de 16.45 a 17.45. 

P3, P4 i P5 � Dilluns i dimecres. 

1r, 2n i 3r � Dilluns i dimecres. 

3r, 4t i 6è � Dimarts i dijous.   

  


