EXTRAESCOLARS
Cicle Superior d’ Educació Primària

CURS 2017-18

PÀDEL
El pàdel és un esport de pilota en què s'enfronten dues parelles de jugadors. L'objectiu del joc és colpejar la pilota amb una pala per fer-la passar per damunt de la xarxa, de manera que l'adversari no la pugui
tornar. Apunteu-vos-hi!!!
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €. \ no socis poli 48 € més
HORARI: DILLUNS 17:30 h – 19 h
LLOC: Poliesportiu Puigcerdà
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària i ESO 1
Nº PLACES: 8/9
SESSIONS: 24

DRAMA IN ENGLISH
Aquesta activitat, proposa la pràctica de la llengua anglesa d'una manera lúdica i distesa. L'objectiu
serà dur a terme la representació d'una obra de teatre en anglès. El fet d'haver d'interioritzar un text
i transmetre'l de forma acurada en públic és una molt bona eina per millorar la pronunciació i adquirir
nou lèxic, així com per exercitar l'expressió corporal i la capacitat de comunicació no verbal.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €.
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h
SESSIONS: 24
Nº PLACES: 15
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària I 1r I 2n d’ESO

HANDS ON!
Si vols aprendre més anglès i t’agraden les manualitats, aquesta és la teva! A Hands on! farem activitats
molt variades utilitzant diferents tècniques artístiques com ara la pintura, la construcció de lletres amb
cartró, scrapbook, etc. Tot això ho farem utilitzant la llengua anglesa com a mitjà de comunicació que
ens permetrà aprendre nou vocabulari i estructures lingüístiques ,a més a més d’aplicar de manera pràctica i en un context informal, tot aquell coneixement que ja tenim.
PREU: Socis AMPA 99 € \ No socis 119 €
HORARI: DIMECRES 17:30 h - 18:30 h
SESSIONS: 24
Nº PLACES : 15
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària

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
Nº PLACES: 15
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 1r i 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària
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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: DILLUNS 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è 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: DIMECRES 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària
Nº PLACES: 8
SESSIONS: 24

MECARÀPID
Si vols aprendre a escriure bé a ordinador… acabes de trobar el curs que buscaves!! T’ensenyarem, mica
en mica, tot el que has de saber per poder escriure els teus treballs sense haver de mirar el teclat.
Aprendràs a escriure més ràpid perquè no hauràs de buscar les lletres com un boig! Faràs el mateix en
menys temps!
PREU: Socis AMPA 64€ \ No socis 79 €.
HORARI: DIJOUS 14:10 h - 14:55 h
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 3r i 4t, 5è i 6è d’Ed. Primària
Nº PLACES: 10
SESSIONS: 24

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

BTT
Tots aquells alumnes que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de l’escola.
HORARI: DIMARTS 17:30 h—19 h amb calendari propi específic.

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

