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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 

Edifici del Tossal (primària) 

 

ACOLLIDA MATINAL    Monitora : MANDALES LLEURE RECREATIU 

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

 

BIBLIOTECA      Monitora: MANDALES LLEURE RECREATIU 

Servei de vigilància per aquells nen/es que no es queden al menjador, on podran fer els deures, llegir  

i altres activitats relacionades amb els llibres. 

 

ANGLÈS (2h setmanals)    Monitor:     MISTER ENGLISH 

Proposem que els nens tinguin una oportunitat d’adquirir la llengua anglesa d’una forma amena i 

divertida, reforçant i ampliant tot allò que aprenen dins l’assignatura d’anglès a nivell curricular.   

 

ARTS PLÀSTIQUES (Dibuix/Manualitats)   Monitor:    CARAMUNT TREBALLS MANUALS 

Aprendrem a dibuixar (proporcions, enquadres, perspectiva, llum, ...) i treballarem tècniques 

pictòriques (carbonet, aquarel·la, pastís, tinta xinesa, ceres, …) 

 

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. 

 

(*)Rotatius:                             ¡NOVETAT! 

Es duran a terme diferents activitats amb periodicitat trimestral. El 1er trimestre es realitzarà: 

 

INICIACIÓ INFORMÀTICA (1r a 3r)  Monitora:     CARAMUNT TREBALLS MANUALS 

 Les noves tecnologies envolten les nostres vides, però sabem utilitzar-les? Treu el màxim partit al 

món de la informàtica i converteix-la en una eina avantatjosa a nivell acadèmic.  

 

 MECANOGRAFIA (4t a 6è)     Monitora:     CARAMUNT TREBALLS MANUALS 

S’introduirà l’aprenentatge a la Mecanografia amb introducció de textos per ordinador, per tal 

d’adquirir els hàbits i metodologia per a teclejar correctament i poder aconseguir velocitat.  

 
NOTA: Totes les activitats hauran de comptar amb un mínim de 10 alumnes per poder dur-les 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, arts plàstiques, informàtica i mecanografia començaranl’ 1 

d’octubre de 2013 i finalitzaran el 31de 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 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA 

ANGLÈS 

ROTATIUS (*)   1r trim:                              
INFORMÀTICA 1r a 3r                           
MECANOGRAFIA 4t a 6è 

ANGLÈS TEATRE  ARTS PLÀSTIQUES 

14 a 15 

 
ANGLÈS 

ROTATIUS (*)   1r trim:                              
INFORMÀTICA 1r a 3r                           
MECANOGRAFIA 4t a 6è 

ANGLÈS TEATRE ARTS PLÀSTIQUES 

mailto:ampaalmacelles@gmail.com

