
 

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS 
programa 2018/2019 

 
Horari: de 5 a 6 de la tarda.             Període: d’octubre a juny.                           Instrucció: monitors/es i mestres de la pròpia escola. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 El centre es reserva el dret de modificar alguna d’aquestes activitats, en funció del nombre d’inscripcions. 

 Les inscripcions i modificacions s’hauran de formular a la secretaria del Centre d’Infantil i Primària abans del dia 27 de cada mes. 
 

 

 
 

 

 
 

G R U P S D I L L U N S D I M A R T S D I M E C R E S D I J O U S D I V E N D R E S 
 

INFANTIL 
(P3 i P4) 

 

Psicomotricitat 
Escola de Bàsquet (P4) 

Piscina 
Art creatiu 

Piscina 
Art creatiu 

Escola de Tennis (P4) 
Escola Esportiva 

 

INFANTIL 
(P5) 

 

Escola de Futbol 
Escola de Bàsquet 

Piscina 
Art creatiu 

Piscina 
Art creatiu 

Escola de Tennis 
Escola Esportiva 

Piscina 

CICLE 
 INICIAL 
(1r i 2n) 

Dibuix/Drawing 
Escacs 

Escola de Futbol 

Escola de Bàsquet 
Llengua anglesa 
Reforç i deures 

Teatre 
TIC Informàtica 
Zumba i balls 

Aquagym 
Escola de Tennis 
Reforç i deures 

Escola Esportiva 
Piscina 
Teatre 

CICLE  
MITJÀ 
(3r i 4t) 

Dibuix/Drawing 
Escacs 

Escola de Futbol 

Escola de Bàsquet 
Llengua anglesa 

Mecanografia 
Reforç i deures 

Mecanografia 
Teatre 

TIC Informàtica 
Zumba i balls 

Aquagym 
Escola de Tennis 

Mecanografia 
Reforç i deures 

Teatre 

Piscina 
Teatre 

CICLE 
SUPERIOR 

(5è i 6è) 

Dibuix/Drawing 
Escacs 

Llengua anglesa 

Llengua anglesa 
Mecanografia 

Reforç i deures 

Mecanografia 
TIC Informàtica 
Zumba i balls 

Aquagym 
Mecanografia 

Reforç i deures 
Teatre 

Piscina 



 

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS 
Breu descripció de les propostes del programa 2018/2019: 

 

Aquagym 
Classes en el medi aquàtic i amb suport musical per treballar de forma global tot el cos, evitant l'impacte 
agressiu de les articulacions. 

Art creatiu 
Activitats i creacions artístiques per mitjà de l’ús de diferents tècniques i la manipulació de diferents 
materials. 

Dibuix / Drawing 
Activitats i creacions artístiques per mitjà de l’ús de diferents tècniques de dibuix. Activitat realitzada en 
anglès. 

Escacs Treball de l'atenció i la concentració per mitjà dels escacs i el coneixement d'aquest joc. 

Escola de bàsquet Iniciació al bàsquet per mitjà de jocs i activitats pròpies d'aquest esport.  

Escola de futbol 
Iniciació al futbol per mitjà de jocs i activitats pròpies d'aquest esport. Es faran dos partits amistosos (2n i 3r 
trimestre). 

Escola de tennis Iniciació al tennis per mitjà de jocs i activitats pròpies d'aquest esport.  

Escola esportiva 
Activitats i jocs pre-esportius per a millorar les habilitats motrius i preparar-nos per a la posterior tria d’un 
esport concret. 

Llengua anglesa Reforç acadèmic per a millorar el domini de la llengua anglesa. Grups reduïts per nivell. 

Mecanografia 
Curs de mecanografica amb ordinador per a millorar la velocitat i qualitat d'escriptura. Al final del curs es 
lliura un diploma amb informació de les ppm. 

Piscina 
Activitats i jocs per a millorar el domini del nostre cos en el medi aquàtic. Se’ls ensenya a nedar de manera 
autònoma. 

Psicomotricitat Activitats dinàmiques i jocs a través del moviment per conèixer el propi cos i les seves posssibilitats. 

Reforç i deures 
Reforç acadèmic per a millorar alguna àrea específica. Un mestre guia l'alumnat en la preparació, 
organització i elaboració dels deures. 

Teatre 
Treball de les capacitats artístiques, preparant una petita obra teatral que les famílies podran veure a final 
de curs. 

TIC informàtica 
Activitats realitzades amb l'ordinador per tal de millorar l'atenció, el raonament, conceptes matemàtics, 
entre d'altres. 

Zumba i balls "Zumba", "hip-hop", "country" i altres estils de ball per millorar la coordinació general i la capacitat rítmica. 


