
 

 

 
 

INFORMACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022-2023 
 

Les activitats extraescolars d’aquest curs començaran a partir de la última setmana de setembre o primera d’octubre.  

Caldrà omplir i entregar la butlleta d’inscripció per a poder realitzar les activitats.  

 

 

ÀMBIT ESPORTIU 
 
El nostre projecte proposa dotar els alumnes dels coneixements bàsics de diferents esports en un clima divertit i alhora responsable amb el foment de valors 

com el companyia, la neutralitat i el respecte al pluralisme. Per aquestes raons donem molta importància a la comunicació dins del grup i a l’esforç personal, 

tot generant un bon estat de rendiment físic i emocional. 
 

Tant en esports individuals o en equip el nostre alumnat assumirà les diferències individuals i crearà un entorn on es respecti la diversitat, la motivació, 

l’autoconfiança, el compromís, la cooperació i la comprensió, sempre donant el màxim suport i ajuda a l’alumne.  
 

Les activitats extraescolars d’àmbit esportiu que es realitzaran aquest curs seran: 

 

- Bàsquet 

- Natació 

- Patinatge  

  



 

ÀMBIT D’EXPRESSIÓ I ARTS ESCÈNIQUES 

 
Educar el cor i acompanyar en el creixement feliç a través de l’art a partir de la consciència emocional, entenent que les emocions constitueixen una eina 

qualitativa per afrontar el món i les situacions que s’aniran creant al llarg de la vida.  
 

Aquest curs ens hem centrat en les arts escèniques, perquè desvetllen, estimulen i modelen la sensibilitat, aportant-nos coneixements que primer s’integren 

de manera sensorial i, més endavant, es raonen i valoren.   
 

Els alumnes coneixeran les seves possibilitats corporals i compartiran una experiència  transmesa per mitjà dels sentits i enriquida amb la música. Adquiriran 

la capacitat d’interpretar i representar el món i la confiança i el respecte pel treball en conjunt. 
 

Les activitats que es realitzaran seran : 

- Dansa 

 

ÀMBIT IDIOMES 
 

En un mon global el coneixement dels idiomes és de gran importància i necessari. Les activitats plantejades són complementàries a la formació pròpia de 

l’aula, i es fan aplicant una metodologia activa, lúdica i comunicativa. D’aquesta manera es pretén el reforç de totes les habilitats necessàries per l’adquisició 

de la llengua anglesa i d’altres idiomes. 
 

L’objectiu és que cada cop més alumnes al finalitzar els estudis obligatoris tinguin el nivell B1 i al finalitzar els estudis secundaris post-obligatoris el B2, és per 

això que el centre es reconegut com a centre certificador oficial per Oxford. A més,  potenciem i facilitem estades a l’estranger els mesos de juliol i agost pels 

nostres alumnes. 
 

- Extraescolar d’anglès pels nens i nenes d’infantil i primària. 

- Oxford test: Obtenció de certificacions oficials de l’escola oficial d’idiomes B1, B2, C1 i C2. 
 
Animem als pares i mares a fer ús d’aquest servei per obtenir els certificats oficials d’Oxford. 
 

- Estades a l’estranger (juliol i agost depenent de l’estat de la pandèmia) 


