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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 

● Jocs populars  

● English & fun. 

● Ioga. 

● Art. 

 

 

 

 

1.2. HORARI D’HORABAIXA: 

 

● Cideidiomes d’anglès per a Infantil (4t, 5è i 6è d’Infantil). 

 

Enguany per tal de poder respectar els grups de convivència estable s’oferirà            

l’extraescolar de cideidiomes d’anglès i es podrà dur a terme sempre que hi hagi              

dins el mateix grup classe un mínim de 15 alumnes inscrits del mateix grup i mateix                

torn. S’oferiran dos torns, dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 16:30 a 17:30 h.                

Les classes s’impartiran dins la mateixa aula on els alumnes facin classe durant la              

resta d’horari lectiu. 

 

 

 

1 



 

2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

2.1. HORARI DE MIGDIA 

2.1.1. Activitats Extraescolars 

Per tal de mantenir els grups de convivència estables i garantir la seguretat             

sanitària els alumnes que facin servir el servei de menjador, podran dur a             

terme activitats extraescolars de manera rotatòria (Tots els alumnes         

realitzaran totes les activitats un cop per setmana i hi dedicaran una sessió             

diària). Les activitats les faran tot el grup classe sense participació d’alumnes            

d’altres grups per tal de mantenir els grups de convivència estables. Aquestes            

activitats es podran dur a terme sempre que hi hagi una majoria d’alumnes de              

cada grup que s’hi inscriguin, el grup complet o bé farà activitat extraescolar o              

bé pati dins el seu recinte. 

1r de primària ( 1 sessió de cada, cada setmana) 

● Jocs de taula 

● Construccions 

● Teatre 

● Art 

● Jocs lúdics i populars 

2n de primària ( 1 sessió de cada, cada setmana) 

● Jocs de taula 

● Construccions 

● Teatre 

● Art 

● Jocs lúdics i populars. 

3r de primària  (1 sessió de cada, cada setmana). 

  

 

● Arts. 

● Jocs 

● Iniciació a l’esport. 
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● English Games. 

● Cançons i danses. 

 

4t de primària  ( 1 sessió de cada, cada setmana) 

● Arts. 

● Jocs 

● Iniciació a l’esport. 

● English Games. 

● Cançons i danses. 

5è de primària ( 3 sessions  de cada, cada setmana) 

● Podcasts 

● Jocs lúdics didàctics esportius  

● Jocs pre esportius. 

● Jocs d'expressió oral 

6è de primària ( 3  sessió de cada, cada setmana) 

● Podcasts 

● Jocs lúdics didàctics esportius  

● Jocs pre esportius. 

● Jocs d'expressió oral 

 

2.2. HORARI D’HORABAIXA: 

 

● Cideidiomes d’anglès per a Primària. 

Enguany per tal de poder respectar els grups de convivència estable s’oferirà            

l’extraescolar de cideidiomes d’anglès i es podrà dur a terme sempre que hi             

hagi dins el mateix grup classe un mínim de 15 alumnes inscrits del mateix              

grup i mateix torn. S’oferiran dos torns, dilluns i dimecres o dimarts i dijous de               

16:30 a 17:30 h. Les classes s’impartiran dins la mateixa aula on els alumnes              

facin classe durant la resta d’horari lectiu. 
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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). Aquesta                 

activitat queda pendent de l’equip organitzador dels debats escolars. 

. 

● Diploma Dual “Batxillerat americà” per alumnes a partir de 2n d’ESO fins a             

1r de Batxillerat. 
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