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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 setmanals

per tal d'experimentar totes les activitats al llarg del mes. Es duran a terme les

següents activitats dins de cada classe amb el seu grup bimbolla:

● Conta-contes.

● Jocs i dansa.

● Art.

● Ioga.

● Manipulació (només per l’alumnat de 5è d’Infantil).

● English & fun (només per l’alumnat de 6è d’Infantil).

1.2. HORARI D’HORABAIXA:

Dins el grup de l’extraescolar s’organitzaran subgrups per grups de convivència

estable, sense interacció física entre grups, es guardarà la distància de seguretat i

es respectaran la resta de mesures higièniques pertinents. Durant l’horabaixa es

duran a terme les següents activitats per a 4t, 5è i 6è d’Infantil, excepte robòtica que

es fa només per alumnat de 6è d’Infantil:

● Anglès (Ocidiomes): un dia amb doble sessió. Dimecres de 16.30 a 18.10h.

● Robòtica amb lego: una sessió. Dilluns.

● Top dance: una o dues sessions. Dimarts i/o dijous.

● Multiesports: una o dues sessions. Dimarts i/o dijous.

● Petits xefs: una sessió. Dilluns.

● Llenguatge musical: una sessió. Dimecres.
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● (*) Classes de 30 minuts de cant, piano, guitarra, guitarra elèctrica,

baix: una sessió. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.

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

2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2.1. HORARI DE MIGDIA

A 1r i 2n de Primària, per motius d’organització que ens permetin garantir les

mesures de prevenció, higiene i protecció contemplades a la resolució

conjunta de les Conselleries d’Educació i de Salut, no podem oferir activitats

extraescolars on se mesclin alumnes de diferents grups estables de

convivència; per tant, realitzarem 3 tallers setmanals en grups estables i 2

dies estaran al pati. Aquestes activitats són obligatòries.

● 1r i 2n de Primària.

○ Joc simbòlic i de taula.

○ Art.

○ English and fun.

D’altra banda, aquest curs tornam a reprendre les activitats extraescolars per

2n i 3r cicle de Primària (3r, 4t, 5è i 6è), sempre mantenint les mesures de

prevenció, higiene i protecció contemplades a la resolució conjunta de les

Conselleries d’Educació i de Salut. Una vegada configurats els grups, vos

confirmarem els dies on es faran les activitats. Totes aquestes activitats seran

de 2 sessions setmanals, excepte Robòtica que serà d’una sessió. Dins el

grup de l’extraescolar s’organitzaran subgrups per grups de convivència

estable, sense interacció física entre grups, es guardarà la distància de
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seguretat i es respectaran la resta de mesures higièniques pertinents. Les

activitats de migdia que enguany s’ofereixen són les següents:

● 3r, 4t, 5è i 6è de Primària:

○ Art.

○ Bàdminton.

○ Escola de bàsquet.

○ Escola de futbet.

○ Gimnàstica rítmica.

○ Jocs en anglès.

○ Robòtica.

○ Taekwondo.

2.2. HORARI D’HORABAIXA:

Dins el grup de l’extraescolar s’organitzaran subgrups per grups de convivència

estable, sense interacció física entre grups, es guardarà la distància de seguretat i

es respectaran la resta de mesures higièniques pertinents. Aquestes són les

activitats extraescolars que oferim durant l’horabaixa a Primària:

● Anglès (Ocidiomes): un dia amb doble sessió. Dilluns de 16.30 a 18.10h.

● Alemany (Ocidiomes): un dia amb doble sessió. Dimecres de 16.30 a

18.10h.

● Top dance: una o dues sessions setmanals. Dilluns i/o dimecres.

● Petits xefs: una sessió setmanal. Dimecres.

● Teatre musical: dues sessions setmanals. Dimarts i dijous.

● Aloha Mental Arithmetics: Dues sessions setmanals. Dimecres i divendres.

● Ioga: una sessió setmanal. Dilluns.

● Robòtica amb lego: una sessió setmanal. Dimarts.

● Llenguatge musical: una sessió setmanal. Dilluns.

● Cor: una sessió setmanal. Dijous.
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● (*) Classes de 30 minuts de cant, piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix:

una sessió setmanal. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres.

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

3. ESO I BATXILLERAT

A ESO i Batxillerat s’ofereixen les següents activitats extraescolars durant

l’horabaixa (de 16 a 17h):

● Anglès (Ocidiomes): Preparació per les proves APTIS d’anglès. Un dia a la

setmana amb doble sessió. Dimarts de 16.30 a 18.10 h.

● Alemany (Ocidiomes): Un dia a la setmana amb doble sessió. Dijous de

16.30 a 18.10h.

● 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). La

professora fixarà el dia i l’hora.

● Robòtica amb lego: una sessió setmanal. Dimecres.

● Top dance: Una sessió setmanal. Divendres.

● Teatre musical: dues sessions setmanals. Dilluns i dimecres.

● Cor: una sessió setmanal. Dijous.

● (*) Classes de 30 minuts de cant piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix:

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres.
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