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Oferta d'activitats 

extraescolars per als 

alumnes d'infantil i 

primària.

Gran varietat 

d'activitats lúdiques, 

plàstiques, esportives, 

musicals, idiomes...

● AULA DEL MIGDIA

Continuem obrint les aules d'infantil i 
primària dues dies a la setmana al migdia 
per a que els nostres alumnes puguen 
realitzar activitats lúdiques i/o 
acadèmiques en aquest espai amb una 
atenció individualitzada per part del 

mestre/a.



  

Educació Infantil

INICIACIÓ AL PATINATGE

L'objectiu de l'activitat és que els 
alumnes obtinguen suficient 
habilitat i soltura per patinar sols 
sense cap tipus d'inseguretat, així 
com adquirir autonomia per posar-
se i llevar-se els patins i els 
protectors.

● S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.

● PREESPORT

Inicició a l'esport a partir de multitud de 
jocs, amb la finalitat de gaudir de l'esport 
i potenciar un major desenvolupament 
psicomotor del xiquet/a.

● S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.

● MANUALKIDS

Amb la plàstica els alumnes expressen la 
seua creativitat i desenvolupen la seua 
imaginació, amb activitats com la 
papiroflèxia, el modelatge, la pintura...

● S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.



  

Educació Infantil
● PEQUEGIM

Activitat de gimnàstica artística basada en 
exercicis acrobàtics i rítmics que estimulen 
multitud de qualitats físiques bàsiques, com 
l'equilibri, l'agilitat, la flexibilitat... Es tracta de 
potenciar el desenvolupament personal i social dels 
xiquets/es a través de la música, el moviment, la 
creativitat i el joc.

● S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.

● PEQUE IOGA

● PLAY ENGLISH
En edats primerenques, l'aprenentatge és més 
fàcil i perdura més en el temps. És per això que 
insistim en l'apropament a la llengua i  la cultura 
anglesa mitjançant jocs i material audiovisual, 
utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació. 

● S'oferta per als alumnes de 3r, 4t i 5è.

● INICIACIÓ A LA DANSA

La dansa es una forma de comunicació artística 
i d'expressió d'emocions, sentiments... També 
és un mitjà per entretenir-se, divertir-se i 
gaudir amb moviments rítmics del cos.  

Amb aquesta activitat es fomentarà tot això a 
través del joc i la creativitat.

● S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.

S'oferta per als alumnes de 4t i 5è.

L' equilibri i l' harmonia és una bona base per a que, en 
el futur, els més petits gaudeixen de una vida adulta 
alegre i saludable.

El ioga ajuda a canalitzar la energia i reafirmar la 
autoestima de tots els xiquets. Ajudarà als més actius a 
aprendre a relaxar-se i concentrar-se més i per altra 
banda, fomentarà que els xiquets més callats no tinguen 
por i puguen obrir-se al món que els rodeja. 



  

Educació Primària
● GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Pràctica d'exercicis acrobàtics i rítmics que 
estimulen multitud de qualitats físiques bàsiques, 
com l'equilibri, l'agilitat, la flexibilitat... S'iniciaran 
en alguns aparells com la barra d'equilibris, el 
poltre i les coreografies individuals i grupals.

● S'oferta per a tots els cursos de primària.

● ESPORTS I
Les classes estan orientades cap als jocs populars (carreres 
de sacs, carreres de culleres, birles, mocador...). A partir del 
coneixement dels jocs tradicionals i populars arriben a 
interioritzar valors de l'esport tant importants com el 
companyerisme, el respecte, l'acceptació, l'atenció, la 
concentració... Es realitzaran també jocs d'equip, 
d'estratègia, de raqueta i de bastó.

● S'oferta per a primer i segon de primària.

● ESPORTS II
L'activitat abasta els esports amb reglament pels quals els 
alumnes mostren interès ja siga personal o social. Es treballarà 
la pràctica de l'esport i el coneixement del seu reglament 
(normes, material necessari). Alguns d'aquestos esports són: el 
bàsquet, el futbol, l'atletisme, el tenis... d'igual forma es 
treballa en tots els esports els valors del respecte, l'atenció, el 
companyerisme...

● S'oferta des de tercer fins a sisé de primària.

● GUITARRA
L'objectiu és iniciar a l'alumne en el món de la 
música mitjançant un instrument, en aquest cas, la 
guitarra. Es treballarà el ritme i la psicomotricitat 
junt amb nocions bàsiques de solfeig que serviran 
com a complement a l'instrument.

● S'oferta per a tots els cursos de primària.



  

Educació Primària

● COOKING

Apropament a la llengua i  la cultura 
anglesa mitjançant diferents receptes de 
cuina  i menjars típics de la cultura 
anglesa, tallers manipulatius, escriptura en 
el blog, grabacions audiovisuals de les 
receptes... sempre s'utilitzarà l'anglès 
com a llengua de comunicació.

● S'oferta des de primer fins a sisé de 
primària. 

● TEATRE

Mitjançant el joc dramàtic els alumnes expressen i 
vivencien les seues habilitats psicomotrius, expressen 
sentiments, experimenten comportaments, interpreten 
moments de la vida quotidiana, representen personatges, 
etc. Tot això a través del treball col·lectiu i la interacció 
constant.

● S'oferta per a tota l'etapa de primària.

● FUTBOL SALA

L'objectiu de l'activitat és iniciar i perfeccionar en els 
alumnes els aspectes tècnics, tàctics i reglamentaris 
d'aquest esport. Es practica a través del joc, activitats i 
circuits, sempre fomentant la participació de tots 
independentment de la seua edat i/o nivell de joc.

● S'oferta per a tota l'etapa de primària i 1r i 2n 
d'ESO.



  

Educació Primària
● HORT I NATURA

Es pretén descobrir als alumnes l'apassionant món de les 
plantes i la natura i a la vegada apropar-se a l'origen de 
molts dels aliments de la dieta habitual.

En aquest taller cultivaran productes i es recolliran i a més 
podran estudiar els animals de la zona i les seues 
característiques.

● S'oferta per a tota l'etapa de primària.

● DANSA MODERNA: FUNKY
Poder gaudir del ball i recrear-se amb el moviment en un 
ambient lúdic i enriquidor és el principal objectiu de 
l'activitat.

Es tractarà d'aconseguir a partir de les coreografies grupals i 
la col·laboració i cooperació entre els companys.

● S'oferta per a tota l'etapa de primària.

● ANIMACIÓ

Introducció i pràctica de malabars, diàbolos, saltar 
amb una, dues i tres cordes, carioques, xanques, pal 
xinès, etc.

● S'oferta des de tercer fins a sisé de primària.

● MANUALKIDS

Amb la plàstica els alumnes expressen la seua 
creativitat i desenvolupen la seua imaginació, amb 
activitats com la papiroflèxia, el modelatge, la 
pintura...

● S'oferta per a primer i segon  de primària.



  

● RÀDIO CAOS
Creació d'una ràdio escolar, organització, posada en 
marxa de l'emissora i treball en seccions (notícies 
nacional i locals, entrevistes, concursos, esports, 
música, etc)  per emetre un programa setmanal.

● S'oferta per a cinqué i sisé de primària.

● BÀSQUET
L'objectiu de l'activitat és iniciar i perfeccionar en 
els alumnes els aspectes tècnics, tàctics i 
reglamentaris d'aquest esport. Es practica a través 
del joc, activitats i circuits, sempre fomentant la 
participació de tots independentment de la seua edat 
i/o nivell de joc.

● S'oferta per a tota l'etapa de primària.

● IOGA

● S'oferta per a primer i segon de primària

Educació Primària

L' equilibri i l' harmonia és una bona base per a que, en 
el futur, els més petits gaudeixen de una vida adulta 
alegre i saludable.

El ioga ajuda a canalitzar la energia i reafirmar la 
autoestima de tots els xiquets. Ajudarà als més actius a 
aprendre a relaxar-se i concentrar-se més i per altra 
banda, fomentarà que els xiquets més callats no tinguen 
por i puguen obrir-se al món que els rodeja. 



  

       No te les pots perdre
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