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EXTRAESCOLARS MIGDIA CURS 2021-2022
Com cada any, i per al curs 2021-2022, el centre ofereix activitats extraescolars en l’espai
horari dels migdies.
La preinscripció està oberta als alumnes dels cursos que es detallen a continuació, tant pels
que es queden a dinar com pels que dinen a casa. El curs, per a totes les activitats, comença
el dia 4 d’octubre de 2021 i finalitza el dia 31 de maig del 2022.
Cal fer la preinscripció abans del dia 25 de setembre del 2021. L’assignació de places es farà
per ordre d’arribada de la preinscripció. En cas de fer-se més tard no es garanteix que es
pugui oferir plaça. Igualment, en cas de no arribar a un mínim número de preinscripcions, és
possible que hàgim d’anul·lar alguna de les ofertes.

LLENGÜES
Últimament hem apostat per oferir diferents llengües al nostre alumnat per tal que puguin
optar a més oportunitats en un futur. En les llengües d’anglès i xinès els preparem per
exàmens oficials amb la corresponent certificació.
ROBÒTICA
Apostem per ampliar coneixements en ciència i tecnologia a través de la informàtica i la
robòtica.

CREATIC
Amb aquesta activitat es pretén crear una programació paral·lela a la curricular que permeti
als alumnes enriquir els seus coneixements TIC.

BIBLIOTECA
Un espai per realitzar tasques escolars i/o lúdiques amb múltiples recursos.
CLUB DE LECTURA
Per aquell alumnat que els agrada llegir i compartir les lectures, un espai de tertúlia i debat a
l’entorn d’un llibre.

APRENDRE A TRAVÉS DEL JOC
El joc permet aprendre i créixer, potencia la motivació, la concentració i l’esforç. Dona la
possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb
creativitat.
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ACTIVITAT

NIVELL

DIA

HORARI

PREU

Llengua anglesa Starters

3r

Dilluns

De 13:55 a 14:40

15,00€ + llibre

Llengua anglesa Starters

4t

Dilluns

De 13:00 a 13:45

15,00€ + llibre

Llengua anglesa Movers

4t i 5è

Dilluns

De 13:00 a 13:45

15,00€ + llibre

Llengua anglesa Flyers

5è i 6è

Dimarts

De 13:00 a 13:45

15,00€ + llibre

Llengua anglesa KET

6è

Dijous

De 13:00 a 13:45

15,00€ + llibre

Dimecres

De 13:00 a 13:45

15,00€ + llibre

Llengua francesa

4t, 5è i 6è

Llengua xinesa iniciació

1r, 2n i 3r

Divendres

De 13:55 a 14:40

27,00€ + llibre

Llengua xinesa bàsic

4t, 5è i 6è

Divendres

De 13:00 a 13:45

27,00€ + llibre

Robòtica

2n i 3r

Dimarts

De 13:55 a 14:40

15,00€

Crea TIC

4t, 5è i 6è

Dijous

De 13:00 a 13:45

15,00 €

Biblioteca

6è

Dilluns

De 13:00 a 13:45

12,00€

4t

Dimarts

De 13:00 a 13:45

12,00€

5è

Dimecres

De 13:00 a 13:45

12,00€

3r

Dijous

De 13:55 a 14:40

12,00€

Club de lectura

6è

Divendres

De 13:00 a 13:45

Gratuït (un al mes)

Aprendre a través del joc

1r i 2n

Dimecres

De 13:55 a 14:40

15,00€

3r

Divendres

De 13:55 a 14:40

15,00€

Si esteu interessats en apuntar al vostre fill/a en alguna de les activitats, ompliu el següent apartat i
feu-lo arribar al seu tutor/a abans del dia 25 de setembre.
Pel bon funcionament de les activitats, la inscripció comporta el compromís d’assistir-hi tot el curs. Les
baixes no s’abonaran si es fan dins del mateix mes, cal preveure-ho amb 15 dies d’antelació.
MESURES COVID-19
En les activitats extraescolars, caldrà aplicar la distància de seguretat i utilitzar la mascareta atès que
els alumnes que hi participen provenen de diferents grups estables.
La ràtio serà de 15 alumnes màxim,
Abans i després de les activitats es ventilaran i desinfectaran les aules.
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