EXTRAESCOLARS
Cicle Inicial d’ Educació Primària

CURS 2017-18

LITTLE SCIENTIST
Ets inquiet i t’agrada cercar, experimentar, manipular…? I si a més a més és en anglès? Doncs a Little
scientist tindràs l’oportunitat de treure el científic que portes a dins i aprendre anglès a la vegada. A
través de la realització de diferents experiments, observacions, comprovacions, etc., els nens i nenes
podran desenvolupar el seu coneixement sobre els principis científics i ampliar el seu coneixement de la
llengua anglesa (vocabulari, construccions sintàctiques, expressions…).
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h
SESSIONS: 24
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’Ed. Primària
Nº PLACES : 15

APPS!!!
Aprendrem jugant amb els chromebooks" descobrirem i coneixerem tot un recull d'aplicacions educatives que fan que els nens aprenguin continguts de diferents àrees de manera lúdica i divertida. Les activitats que realitzem amb el chromebook s'adapten al nivell de cada alumne, així que permeten que cada
nen avanci en funció del seu ritme de treball de manera autònoma i progressiva.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €.
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h
SESSIONS: 24
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària
Nº PLACES: 15

PISSARRA DIGITAL
Aquesta extraescolar ens ajudarà a conèixer i fer servir una nova eina tecnològica, la PDI. Farem jocs,
activitats ... i un munt de coses més. D’una manera molt lúdica aprendrem i ens ho passarem bé. Som-hi
doncs a escriure i dibuixar amb el dit!
PREU: Socis AMPA 64 € \ No socis 79 €.
HORARI: DIMECRES 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’Ed. Primària
Nº PLACES: 15
SESSIONS: 24
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SPEAKING I
El principal objectiu d’aquesta extraescolar és que els alumnes practiquin l’anglès amb una metodologia
dinàmica i molt pràctica
PREU: Socis AMPA 64€ \ No socis 79 €.
HORARI: DIMARTS 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r, 2n d’Ed. Primària
Nº PLACES: 8
SESSIONS: 24

SPEAKING II
El principal objectiu d’aquesta extraescolar és que els alumnes practiquin l’anglès amb una metodologia
dinàmica i molt pràctica
PREU: Socis AMPA 64€ \ No socis 79 €.
HORARI: DIVENDRES 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r, 2n d’Ed. Primària
Nº PLACES: 8
SESSIONS: 24

FUTBOL SALA
Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de l’escola.

BÀSQUET
Per a tots aquells alumnes que hi estiguin interessats demanar-ho a la recepció de l’escola.
HORARI: DIMECRES 17:30 h - 18:30 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n d’Ed Primària

NOTA:
La diferència entre speaking I i II és només de dia de la setmana.

