ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Curs 2018-2019

MIGDIA

DILLUNS

13.00h -14.00h

ATLETISME
Ed. Primària

DIMARTS

14.00h-15.00h
TARDA

DIJOUS

DIVENDRES

TENNIS TAULA
4t, 5è i 6è

GUITARRA
4t, 5è i 6è

ESCACS
Ed. Primària

TENNIS TAULA/
BABY PING
P-5, 1r 2n i 3r

GUITARRA
1r, 2n i 3r

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANGLÈS
1r, 2n i 3r

TALLER DE
MANUALITATS
Ed. Infantil i C. Inicial

DIBUIX ARTÍSTIC
Ed. Infantil i Primària

JOCS MOTRIUS
Ed. Infantil i C.
Inicial

KIDS&US
P-3

KIDS&US
1r i 2n

FUTBOL
C. Mitjà i C. Superior

ANGLÈS
Ed. Infantil

REPÀS
Ed. Primària

BÀSQUET
C. Superior Femení

KIDS&US
P-4 i P-5

FUTBOL
P-4 i P-5 i
C. Inicial
C. Mitjà i
C. Superior

KITSUNE (Ed. Infantil)

BÀSQUET
C. Inicial i C. Mitjà

BÀSQUET
C. Superior
Masculí i Femení

BALLS
P-5 I Ed. Primària

ANGLÈS
4t, 5è i 6è

MULTIESPORTS
Ed. Infantil i C.
Inicial

MULTIESPORTS
Ed. Infantil i C. Inicial

17.00h-18.00h

DIMECRES

BÀSQUET
C. Superior Masculí

FUTBOL
P-4 i P-5 i C. Inicial

BÀSQUET
C. Inicial i C. Mitjà
REPÀS
Ed. Primària

ESPORTS:
Balls:
Gaudint de la música, del moviment i
utilitzant correctament el temps musical,
la coordinació de moviments i la
memòria, aprendrem diversos balls i
coreografies.
Monitora : Irene Lliria
Lloc: Sala d’actes

Multiesports:
Destinada a tots aquells nens/es que
vulguin practicar diferents esports, jocs
d'esbarjo i desenvolupar el sistema
psicomotriu, el coneixement del seu
cos, l'equilibri i la coordinació de
moviments. Si cal es faran diferents
grups per tal d’adaptar les activitats a
l’edat dels nens/es.
Monitor: Pepa Farré i Dídac Martínez
Lloc: Sala d’actes / Pati

Natació:
Conèixer i moure`s amb familiaritat pel
medi aquàtic, sense por i amb agilitat.
Se’ls motiva a aprendre a nedar i a
millorar el seu estil
Ed. Infantil i Ed. Primària
Lloc: Piscina El Fornàs de Valls
L’activitat es realitza el DISSABTE

Atletisme:
Futbol:
Aprendrem i millorarem en la pràctica del
futbol a partir d’entrenaments i partits, però
sobretot divertir-nos practicant esport i
aprenent els valors com el treball en equip,
l’amistat, la tolerància i el respecte vers els
altres.
Participació a les trobades comarcals i/o a la
lliga Conca-Alt Camp.
P-4 i P-5 i Cicle inicial
Monitors: Manel Álvarez i Joan Civit
Cicle Mitjà i Superior
Monitors: Héctor González
Lloc: Pati

Bàsquet :
Aprendrem i millorarem en la pràctica del
bàsquet a partir d’entrenaments i partits, però
sobretot divertir-nos practicant esport
i
aprendre’n els valors com el treball en equip,
l’esforç, l’amistat, la tolerància i el respecte
vers els altres.
Participació a les trobades comarcals i/o a la
lliga Conca-Alt Camp.
Cicle inicial i mitjà
Monitor : Roger Queralt
Lloc: Pati
Cicle superior
Monitors: Monitors del CB Montblanc
Lloc: Pavelló

Practicarem i entrenarem diferents
aspectes del món de l’atletisme (curses,
llançaments i salts) i les qualitats
físiques a partir de dinàmiques i jocs.
També ens preparem per a la
participació (voluntària) en els crossos
comarcals.
Monitor : Manel Álvarez
Lloc: Pati

Tennis Taula i Baby ping
Ens iniciarem i perfeccionarem el
tennis taula, divertint-nos i aprenent-ne
els valors com el treball en equip,
l’esforç, l’amistat, la tolerància i el
respecte vers els altres.
Participació a les trobades comarcals i
a als campionats comarcals i
territorials.
Monitor: Josep Francesch (monitor
titulat del CTT Borges)
Lloc: Sala d’actes

Escacs:
Aprendrem tècniques i estratègies
d'aquest joc mil·lenari. Gaudim del fet
de posar en pràctica noves jugades i
moviments i de la satisfacció personal
de l'auto superació.
Monitor: Roger Queralt
Lloc: Biblioteca

Kitsune NOVETAT!
Taller per els més petits on treballarem la
Intel.ligència emocional, millorarem la
concentració i atenció, exercitarem de la
memòria, potenciarem l’autoconfiança i
autonomia, descobrirem el món matemàtic
de manera manipulativa i l’estimulació
cognitiva mitjançant jocs i activitats
lúdiques.
Monitor/a titulat Aloha
Lloc: Aula P-4

*** Reunió informativa Kitsune
Dia: 20 de Setembre
Hora: a les 5 de la tarda (Biblioteca)

Taller de manualitats
A través de l'expressió artística fomentem la
creativitat, eduquem per crear aficions i
descobrim habilitats i destreses.
Monitora: A concretar
Lloc: Aula de suport

Hora per reforçar els continguts i fer
els deures amb ajuda.
Monitor/a: Carla Miret
Lloc: Aula d’Anglès

Kids&us
Taller de jocs
El joc és l’activitat fonamental de l’infant, li
proporciona plaer i diversió. És “fer com si…”, fer
possible un món de fantasia on els desitjos es
poden fer realitat gràcies a la simulació i amb el
joc, l’infant, transforma el món exterior adaptantlo a les seves necessitats.
Monitora: A concretar
Lloc: Sala

Kids&Us
utilitza
una
metodologia
d'aprenentatge de l'anglès basada en el
procés natural d'adquisició de la llengua
materna, un procés infal·lible que té lloc en
un ordre determinat, natural i espontani.
Lloc: Aula P-5 (alumnes Infantil)
Aula 2n primària (alumnes 1r i 2n)

Anglès Ed. Infantil i Primària:

Dibuix Artístic:
A través de l'expressió artística fomentem
la creativitat, eduquem per crear i
descobrim
habilitats
i
destreses.
Aprendrem
i
practicarem
diferents
tècniques de dibuix que els permetran
després fer creacions més personals.
Monitora: Elena Sánchez
Lloc: Biblioteca

Repàs NOVETAT!

Guitarra:
Treballem la sensibilització musical,
l'expressió dels sentiments i els valors,
gaudint de la música i aprenent a tocar la
guitarra.
Monitor/a: A concretar
Lloc: Aula de música

Creem un espai didàctic i lúdic on
s'introdueix l'aprenentatge, el reforç i/o
l’ampliació de l'anglès. Som conscients
que els nens/es aprenen molt quan s'ho
passen bé, aprendrem a partir del joc.
A primària també dedicarem moments a
fer els deures o repassar els continguts
treballats en les assignatures de l’escola.
Monitor/a: Ed. Infantil (Carla Miret)
Ed. Primària (a concretar)
Lloc: Aula d’anglès

