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1. EDUCACIÓ INFANTIL
1.1. HORARI DE MIGDIA:

● Tallers (obligatori per als alumnes amb servei de menjador):
Són per a alumnes de 5è i 6è d’Educació Infantil. Els tallers funcionaran com
1 sessió diària. Els alumnes assistents seguiran uns torns rotatoris per tal
d'experimentar totes les activitats. Es duran a terme les següents activitats:
● Conta-contes.
● Dansa (per a alumnes de 5è).
● Cor (per a alumnes de 6è).
● English & fun.
● Manualitats.
● Pintura.

● Iniciació al bàsquet(optatiu):
Són per a alumnes de 5è i 6è d’Educació Infantil. Es fan dues sessions
setmanals (començarà a l’octubre).
*Els alumnes que s’apuntin a partir del mes de maig no podran participar a
l’exhibició de final de curs.

● Activitats lúdiques(optatiu):
Són per a alumnes de 5è i 6è d’Educació Infantil. Es fan dues sessions
setmanals (començarà a l’octubre).

● Escola de música(optatiu):
Activitat per a tots els cursos. Es fan classes de guitarra elèctrica, bateria,
baix elèctric i piano sempre que hi hagi alumnes suficients.
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1.2. HORARI D’HORABAIXA:

● Cideidiomes d’anglès per a Infantil(4t, 5è i 6è d’Infantil).
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2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
2.1. HORARI DE MIGDIA

2.1.1. Activitats Complementàries

Ja que el temps lliure del migdia va des de les 12 a les 14:30 h, creim
convenient donar als nostres alumnes la possibilitat d'ocupar, barrejant utilitat
i distracció, almenys algunes hores. El cobrament de la part corresponent al
mes de setembre (mig mes) i d’octubre es realitzaran juntament amb el de
novembre.

● 1r de Primària:
○ Jocs i cançons.
○ Pintura i estampacions.

● 2n de Primària:
○ Jocs i cançons.
○ Art.

● 3r de Primària:
○ Jocs preesportius.
○ Iniciació als jocs amb ordinador.

● 5è de Primària:
○ Jocs Preesportius.
○ Jocs amb ordinador I(5è) i II (6è).
○ Robòtica (places limitades per ordre d’arribada).
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2.1.2. Activitats Extraescolars

Vos volem informar de la possibilitat que tenen els nostres alumnes d’ocupar
el temps lliure del migdia, barrejant utilitat i distracció, almenys algunes hores.
El Consell Escolar va aprovar la següent proposta d’activitats extraescolars,
per al curs 2018-19, adequades als interessos de les distintes edats:

●

Activitats lúdiques:tots els cursos de Primària.

●

Bàdminton:tots els cursos de Primària.

●

**Cor: tots els cursos de Primària.

●

Dibuix i pintura:4t, 5è i 6è de Primària.

●

Drama Club: 1r i 2n de Primària.

●

English Drama: 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.

●

Escacs: tots els cursos de Primària.

●

Escola de bàsquet:tots els cursos de Primària.

●

Escola de futbet:tots els cursos de Primària.

●

Escola de música: tots els cursos de Primària.

●

Francès:3r, 4t, 5è i 6è d’EP.

●

Gimnàstica Esportiva:tots els cursos de Primària.

●

Gimnàstica Rítmica:tots els cursos de Primària.

●

Informàtica: 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.

●

Robòtica:tots els cursos de Primària.

●

Taekwondo: tots els cursos de Primària.

** Aquesta activitat es farà sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.

2.2. HORARI D’HORABAIXA:

● Aloha Mental Arithmetic: 1r, 2n i 3r de Primària.
● Cideidiomes d’anglès per a 1r i 2n de Primària.
● Cideidiomes d’anglès per a 3r i 4t de Primària.
5

● Cideidiomes d’anglèsper a 5è i 6è de Primària.
● Escola de música: tots els cursos de Primària. Es fan classes de guitarra
elèctrica, bateria, baix elèctric i piano sempre que hi hagi alumnes suficients.
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3. ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
● Cideidiomes d’anglès per a alumnes de Secundària. Preparació per les
proves APTIS d’anglès. Dos dies a la setmana a l’horabaixa.
● Club de Debat: n’hi ha un grup per als alumnes d’ESO (un dia a la setmana
a la tarda) i un per als de Batxillerat (un dia a la setmana al migdia).
● Ioga. Un dia a la setmana a l’horabaixa.
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