
 

 EXTRAESCOLARS 

Cicle Superior d’ Educació Primària      CURS 2018-19 

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  104 € \  No socis 124 €.  
HORARI: DIMARTS 17:30 h - 18:30 h  
NIVELLS A QUI ES DESTINA:  5è i 6è d’Ed. Primària   
SESSIONS: 24 Nº  PLACES: 15 

PÀDEL 
 

El pàdel és un esport de pilota en què s'enfronten dues parelles de jugadors. L'objectiu del joc és colpe-
jar 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  104 € \  No socis 124 € \ no socis poli 110,40 € més  
HORARI: DILLUNS 17:30 h – 19 h   
LLOC: Poliesportiu Puigcerdà 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària  
SESSIONS: 24             Nº  PLACES: 8/9 
 
 

 
INICIACIÓ A LES SARDANES 

 

Amb aquesta proposta volem fomentar l'aprenentatge de les sardanes. Coneixerem què és la sardana i 
com es balla. Per fer-ho aprendrem a puntejar correctament els dos passos bàsics de la dansa: els curts 
i els llargs  
PREU: Socis AMPA  104 € \  No socis 124 €.  
HORARI: DIJOUS 17:30 H. A 18:30 H. 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària  
Nº  PLACES: 20 SESSIONS: 24 
 

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  104 € \  No socis 124 €  
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h   
NIVELLS A QUI ES DESTINA:  5è i 6è  d’Ed. Primària 
Nº PLACES : 15     SESSIONS: 24 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
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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  69 € \  No socis 84 €.  
HORARI: DIJOUS 14:10 h - 14:55 h 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è 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. 
 

 

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  69 € \  No socis 84 €.  
HORARI: DIMARTS 14:10 h - 14:55 h 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària 
Nº  PLACES: 8 SESSIONS: 24 

EINES CRHOME 
 

Durant les sessions que portarem a terme ens marcarem com a objectiu saber treure profit de les eines 
que tenim al nostre abast i que ens poden facilitar la feina a l'hora de realitzar tasques acadèmiques 
digitals. Aprendrem a utilitzar processadors de textos, fulls de càlcul, elaborar presentacions... inten-
tant relacionar totes aquestes eines i saber-les utilitzar conjuntament.  
 
PREU: Socis AMPA  69 € \  No socis 84 €.  
HORARI: DIVENDRES 14:10 h - 14:55 h 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària      
Nº  PLACES: 12 SESSIONS: 24 

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

BTT 
 

Tots aquells alumnes de 6è que hi estiguin interessats poden demanar informació a la recepció de l’esco-
la. 
HORARI: DIMARTS 17:30 h—19 h amb calendari propi específic. 

HIP HOP 
 

Espai per descubrir i desenvolupar la teva vessant artística a través del moviment amb l’escola Dan-
sart Cerdanya. 
PREU: Socis AMPA  104 € \ No socis 124 €.  
HORARI: DIJOUS 17:30 h - 18:30 h 
NIVELLS A QUI ES DESTINA: 5è i 6è d’Ed. Primària 
Nº  PLACES: 20 SESSIONS: 24          LLOC: Sala polivalent de l’escola 


