
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 

Les places seran limitades i caldrà   
inscriure’s a la secretaria de l’escola  

en horari de 8h a 18h abans del    

24 de setembre. 
Granollers, setembre de 2018 

CURS 2018-2019 NOVETAT! 

B À D M I N T O N 

2n-3r i 4t de PRIMÀRIA 
OBJECTIU: 
-Iniciació a la pràctica de l’esport per dotar als    
alumnes de les eines adients per a la seva aplicació. 
El bàdminton millora l’equilibri, la resistència i          
la coordinació. 

 

2 SESSIONS: DILLUNS I DIMECRES,               

de 17H A 18.30H.  
Instal.lacions: Pavelló Congost 

NOVETAT! 

I O G A AL MIGDIA 

Des de 1r a 6è 
OBJECTIU: 
-Apropar el ioga des del joc, amb la curiositat i la 
imaginació com aliades, per crear un espai on els 
nens i nenes es coneguin mitjançant les seves         
sensacions, emocions i pensaments en relació al   
moviment, el propi cos i els seus companys. 
-Valorar i potenciar la sensibilitat, l’entusiasme,     
l’autenticitat i la creativitat inherents als nens i        
nenes. 
Alguns beneficis del ioga: afluixar les tensions;       
apropar-los a estats d’interiorització, calma i benestar;    
millorar la postura i consciència corporal;                 
desenvolupar la capacitat d’escolta i concentració. 

DIJOUS, de 13H A 14H.  
Instal.lacions del col.legi. 

Durada: octubre a maig 

NOVETAT! 

E S G R I M A 

Des de 2n a 6è de PRIMÀRIA 
 

La pràctica de l’esgrima desenvolupa les capacitats 
de coordinació i la presa de decisions de forma    

ràpida i encertada. 
OBJECTIU: 
-Procurar habilitats motrius específiques. 
-Treballar agilitat mental com a treball de tàctica    
individual (elaboració de solucions mentals ràpides, 
elaboracions d’estratègies…). 
-Treballar les actituds, valors i normes, destacant     
la  importància  del “fair play” - joc  net– i el respecte. 

 

DIMECRES, de 17H A 18H.  
Instal.lacions del col.legi. 

Durada: octubre a maig 



ACTIVITATS 

CULTURALS 

TEATRE AL MIGDIA 
Durada del taller: octubre a juny 

Instal.lacions del col.legi 
Màxim 25 alumnes per grup. 

PETITS 

1r i 2n de primària 

DIMARTS 

14 A 15 H 

MITJANS 

3r i 4t de primària 

DIMARTS 

14 A 15 H 

GRANS 

5è i 6è 

DIMARTS 

12.30 A 13.30 H 

JOVES 

ESO 

DIMARTS 

13.30 A 14.30 H 

ANGLÈS ORAL AL MIGDIA 
Adreçat als alumnes d’EI 4 i 5 anys, i de 1r a 6è 

de primària, amb l’objectiu de gaudir              
d’activitats lúdiques en anglès.  

Les classes seran impartides per professorat 
nadiu dues hores setmanals. 

Durada del taller: octubre a juny 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

4 ANYS 

 

DILLUNS I DIMECRES 

13-14 H 

 

5 ANYS 

 

 

DIMARTS I DIJOUS 

13-14 H 

1r A 5è 

PRIMÀRIA 

DILLUNS I DIMECRES 

14-15 H 

En cas de demanda s’obrirà grup per als 

alumnes de 6è. 

Preparació per a  l’examen de  
MOVERS.  Universitat de Cambridge 

Dirigit als alumnes de 6è d’ educació primària 
que es volen presentar a l’examen oficial de 

Young Learners (Movers) de la Universitat de 
Cambridge. Les clases extraescolars de  
preparació s’iniciaran el mes de gener. 

Horari a determinar. 

Preparació per a  l’examen de  
PET.  Universitat de Cambridge 

Dirigit als alumnes de 3r d’ESO que es volen  
presentar a l’examen Oficial Preliminary    
English Test (PET) de la Universitat de          

Cambridge. 
Horari a determinar. 

ACTIVITATS 

ESPORTIVES 

NATACIÓ 
Adreçat als alumnes d’Educació  

Infantil 3, 4 i 5 ANYS a 2n de PRIMÀRIA 

 
DIVENDRES, piscines de Les Franqueses. 

Sortida en autocar des de l’escola a les 16.30h.   
El lliurament dels alumnes s’efectuarà a les 18h. 

al vestíbul de les piscines. 

Durada: octubre a maig 

INICIACIÓ A L’ESPORT 
EDUCACIÓ INFANTIL 4 I 5 ANYS 

OBJECTIU: 
-Construir una motricitat bàsica que es vagi            
desenvolupant amb l’edat. 
-Organitzar un repertori de respostes motrius. 
-Iniciar-se i practicar alguns elements bàsics dels 
esports. 

DILLUNS, de 17H A 18H.  
Instal.lacions del col.legi. 

Durada: octubre a maig 

MULTIESPORT 
ALUMNES 1r I 2n PRIMÀRIA 

OBJECTIU: 
-Realitzar un repertori d’activitats motrius. 
-Iniciar-se en la pràctica esportiva. 

-Inici d’un aprenentatge poliesportiu. 

 
Conèixer i practicar els elements bàsics 

d’un esport! 

DIMARTS, de 17H A 18H. 
Instal.lacions del col.legi. 

Durada: octubre a maig 

FUNKY/HIP HOP 
ALUMNES DE P5 I PRIMÀRIA 

OBJECTIU: 
-Realitzar activitats coreogràfiques amb             
la finalitat de treballar l’activitat aeoròbica i la 
coordinació del moviment amb la  música. 

-Crear i cohesionar el grup-equip. 
-Experimentar i gaudir de la pràctica esportiva. 

DIJOUS, de 17.15H A 18.15H. 

Instal.lacions del col.legi. 

Durada: octubre a juny 


