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EXTRAESCOLARS
Un projecte d'innovació pedagògica que
suposa una prolongació de la formació

del nostre alumnat des del propi Centre i
a més, permet complementar la seua

educació i implementar el nostre
programa i oferta escolar. Els alumnes
gaudeixen d'una oferta variada d'hores

setmanals de formació amb un ampli
ventall d'activitats extraescolars, que

estan estretament lligades al projecte de
centre



 
INFANTIL

3,4 ANYS- ENGLISH UNIVERSE
 

5 ANYS
M'AGRADA BALLAR
INICIACIÓ FUTBOL

TALLER D'ART
PEQUE MUSICS

JUDO
 
 

PRIMÀRIA
 

M'AGRADA BALLAR
PATINATGE

JUDO
INICIACIÓ AL  FUTBOL

ESCACS
ESCOLA DE COMPETÈNCIA DIGITAL

 
 
 
 

A C T I V I T A T S
E X T R A E S C O L A R S  D E  T A R D E



INFANTIL3
3 i 4 anys

English Universe 01

Apropar la llengua anglesa als
alumnes  més menuts i acompanyar-
los en el descobriment del món i el seu

entorn a través de l'anglès. 
 

03

Dilluns a divendres
17:00-18:00



INFANTIL
5 anys

M'agrada ballar
04

Els alumnes s'inicien en el ball:
desenvolupament de l'expressió
corporal, l'oïda i la memòria.

Dijous
17:00-18:00

Peque músics 05

Iniciació en l'àrea musical:
coneixements d'instruments, i les
bases de la rítimca, educació de 
 l'oïda i cant. 

Divendres
17:00-18:00

Judo 01

Afavoreix el desenvolupament de
l'aparell motriu.
Desenvolupament de la força,
coordinació, velocitat, flexibilitat i
equilibri de l'infant

Dilluns
17:00-18:00

Dimarts
17:00-18:00

Futbol
03

Els alumnes s'inicien en l'esport: un
exercici que estimula la
coordinació motora.

Dimecres
17:00-18:00

02Iniciació a l'art

Desenvolupament de les
capacitats plàstiques creatives
(psicomotricitat fina). Apendre a
retallar, dibuixar...



PRIMÀRIA
1r-3r

Patinatge 03

Contribueix a desenvolupar
l'equilibri, la concentració i la

coordinació; aportant millores
destacades amb nens amb

xicotetes dificultats motrius.

Futbol
04

 La pràctica del futbol potencia
l'esperit de superació i sacrifici,

genera autoestima en el xiquet, li
aporta disciplina, capacitat de

treballar en grup i d'esforçar-se. 

M'agrada ballar
01

Els alumnes s'inicien en el ball:
desenvolupament de l'expressió

corporal, l'oïda i la memòria.

Dilluns
17:00-18:00

Dijous
17:00-18:00

Dimecres
17:00-18:00

Escacs 05

    Els escacs posseeixen totes les
qualitats per esdevenir una
excel·lent eina pedagògica,

intel·lectual, esportiva, social i
lúdica. 

Divendres
17:00-18:00

Judo 02

Afavoreix el desenvolupament de
l'aparell motriu.

Desenvolupament de la força,
coordinació, velocitat, flexibilitat i

equilibri del l'infant

Dimarts
17:00-18:00



PRIMÀRIA
4t-6è

M'agrada ballar
02

Els alumnes s'inicien en el ball:
desenvolupament de l'expressió

corporal, l'oïda i la memòria.

Dimarts 
17:00-18:00

Futbol

 La pràctica del futbol potencia
l'esperit de superació i sacrifici,

genera autoestima en el xiquet, li
aporta disciplina, capacitat de

treballar en grup i d'esforçar-se. 

Dilluns
17:00-18:00

Patinatge 03

Contribueix a desenvolupar
l'equilibri, la concentració i la

coordinació; aportant millores
destacades en xiquets amb
xicotetes dificultats motrius.

Dimecres
17:00-18:00

Escacs

    Els escacs posseeixen totes les
qualitats per esdevenir una
excel·lent eina pedagògica,

intel·lectual, esportiva, social i
lúdica. 

Divendres
17:00-18:00

Judo 04

Afavoreix el desenvolupament de
l'aparell motriu.

Desenvolupament de la força,
coordinació, velocitat, flexibilitat i

equilibri del xiquet.

Dijous
17:00-18:00

01

05



PRIMÀRIA
1r-3r
4t-6è

03

01

Dilluns
13:50-14:50

Desenvolupament de les
capacitats plàstiques creatives
(psicomotricitat fina). Els alumnes

optimitzen la coordinació motora i
la visual.  

Taller d'art i creativitat



English *Universe
Idioma: Anglès
Alumnes: Educació Infantil
Mètode:
Acostar la llengua anglesa als alumnes de tres i quatre anys  acompanyar-los en el descobriment del món i del seu entorn
través de l'anglès.
Desenvolupem el nostre projecte al voltant de les intel·ligències múltiples per a generar un
espai d'aprenentatge estimulant i enriquidor
Sessions de 60 minuts, fins a cinq per setmana
100% en anglès
Grups homogenis distribuïts per edat
Metodologia *Stir&*Settle: Alternem activitats de diferent ritme i intensitat per a
estimular diferents àrees de l'atenció dels alumnes

Desenvolupament en el temps a a través de projectes pròxims a la realitat de l'alumne
Activitats lúdiques basades en l'experimentació en primera persona i la participació en les diferents àrees
d'Intel·ligència:

Produccions orals hàbils: Busquem la interacció amb els Educadors i entre els propis alumnes perquè utilitzen l'idioma
com una eina per a conèixer-se, divertir-se i relacionar-se.
Adquisició del llenguatge per mitjà de la repetició, la imitació, la gestualitat i l'experimentació de la llengua.



CONDICIONS ECONÒMIQUES
 Escola de Competència digital dos dies setmana, 35€

EXTRAESCOLARS
1 Activitat mes, = 15,74

2 Activitats mes, = 28,87€

3 Activitats mes, =39,10€

4 Ativitats mes,=48,56,€

5 Activitats mes = 57,16€

MATERIAL PER LES ACTIVITATS: UNIVERSE ENGLISH I TALLER
D'ART 17€ ANUAL


