
            

INFORMACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

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

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

Durant la segona quinzena de setembre es realitzaran diferents classes obertes, promocions i/o 

reunions informatives per pares, mares i alumnes. 

 

Durant aquest curs hem incorporat algunas activitats extraescolars noves.  

A continuació, us fem un breu resum de les diferents activitats extraescolars que realitzarem 

durant aquest curs. 

 

 

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. 

 

- Iniciació esportiva / multiesport 

- Bàsquet 

- Patinatge 

- Escacs 

- Natació 

- Aikido  (NOVETAT) 

 

  



 
 
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 centrar en l’educació musical, perquè desvetlla, estimula i modela la 

sensibilitat, aportant-nos coneixements que primer s’integren de manera sensorial i, més 

endavant, es raonen i valoren.  

 

Aquesta és una disciplina òptima per experimentar i compartir vivències orientades cap a una 

formació musical completa.  

 

A més a més desenvolupa la intel·ligència, la psicomotricitat, la creativitat i la sensibilitat dels 

alumnes i els dirigeix a una interpretació musical adequada a cada edat i nivell. La pràctica 

instrumental augmenta la coordinació i la memòria i també aporta millores en la vista i l’audició. 

 

Oferim dos extraescolars de música (dutes a terme per Espaiart), diferenciades en funció de l’edat 

dels nens i nenes: 

 

- Créixer amb Art (Educació Infantil): Educar el cor i acompanyar en el creixement feliç a través 

de les arts escèniques -música, dansa i teatre- a partir de la consciència emocional. 

- Laboratori musical i Coral (Educació Primària): Introducció al llenguatge musical per a 

desenvolupar la intel·ligència, la psicomotricitat, la creativitat i la sensibilitat dels alumnes.  

Experimentar i compartir vivències en el cant coral orientada cap al coneixement de  

l'instrument que ens és més propi i comú, la veu, i cap a una formació musical completa.  

 

 

  



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 (dutes a terme per l’Escola 

d’idiomes Hiberno). 
 

- 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) 

 

ÀMBIT  DE ROBÒTICA 
 

Plantegem una robòtica educativa  i volem ajudar als nenes i nenes a explorar, experimentar i 

créixer. Un aprenentatge que desenvolupi un pensament computacional, creatiu i lògic. 

 
Les noves tecnologies de la informació són ja una realitat en l’àmbit de l’educació i del lleure. Son 

un llenguatge més que interacciona amb diferents àmbits, creació, ciències, matemàtiques, etc. 

però són també un element de motivació i experimentació per aprendre. 

 
Proposen activitats tant per a primària, secundària i batxillerat com també per a pares i mares, 

en l’espai Makerspace a l’escola (Club Make & Learn): 

- PreBòtix i Bòtix- Robòtica, programació de videojocs i raonament. (3r a 6è de primària): 

Els infants de primària podran explorar el moviment maker i construir, proposar i aprendre 

creant els seus propis muntatges. Es centraran en les àrees de tecnologia i enginyeria, però 

sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals. L’objectiu és treballar 

el pensament computacional a través de la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de 

lògica i raonament. 
 

A més, a les famílies que desitgin experimentar amb els seus fills i filles podran compartir 

moments únics que només es poden generar en un espai d’aquest tipus. 


