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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 

Edifici de la Plaça de l’Ensenyança (infantil) 

 
ANGLÈS (2h setmanals)   Monitora: CRISTINA ZAPATER 

Els nens i nenes aprenen i repassen l’anglès de forma entretinguda  mitjançant jocs i fitxes tot 

coneixent els seus personatges.  
 

TEATRE     Monitor: AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE LLEIDA 

Introducció al món del teatre tot utilitzant el joc com a eina principal i desenvolupant l’expressió oral 

i corporal. Els alumnes seran els protagonistes de les peces teatrals que es treballaran. 

 

DIBUPLÀSTICA    Monitor: CARAMUNT TREBALLS MANUALS 

Activitat que consisteix en treballar una sèrie de tècniques artístiques amb tot tipus de material 

(pintura, pastes de modelar, robes, elements naturals....) per que els més petits comencin a gaudir 

de l’art manual i que contribueixen al desenvolupament psicomotriu, la concentració i la imaginació. 

 

ACOLLIDA MATINAL   Monitora : MANDALES LLEURE RECREATIU 

 Servei que acollirà a tots aquells nens/es que necessitin quedar-se al centre abans de les 9h.  

 

DIVERACTIVITATS    Monitora: MANDALES LLEURE RECREATIU 

Servei de guarda per aquells nen i nenes que no es queden al menjador, on es faran diferents 

activitats, contacontes, jocs, DVDs  .... 

 

 
NOTA: Cada activitat haurà de comptar amb un mínim de 10 alumnes per poder-la dur a terme. 

 

 

 L’acollida matinal i la biblioteca començaran el 12 de setembre de 2013 i finalitzaran el 21 de 

 juny de 2014 (del primer al darrer dia de classe). 

 Les activitats d’anglès, teatre i dibuplàstica començaran l’ 1 d’octubre de 2013 i finalitzaran  el 

 31 de maig de 2014.  

 

 

LA Junta de l’AMPA. 

Almacelles, 16 de setembre de 2013 

 

Dia i Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8 a 9 

8:30 a 9 
ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL ACOLLIDA MATINAL 

12 a 13 

No menjador 

DIVERACTIVITATS DIVERACTIVITATS DIVERACTIVITATS DIVERACTIVITATS DIVERACTIVITATS  

ANGLÈS (Pdte confirmar) ANGLÈS TEATRE DIBUPLÀSTICA 

13 a 14 ANGLÈS (Pdte confirmar) ANGLÈS TEATRE DIBUPLÀSTICA 
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