PROGRAMA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
Aquest document aplega la proposta de tallers, eixides, estades, colònies, que
complementen l'activitat curricular de l'escola. Algunes de les eixides depenen de l'oferta del
moment (el teatre per exemple), o per causes concretes d'aquell dia. El programa és ric i
variat, una oferta per conèixer el país, el patrimoni, la geografia, o la cultura. Enguany
afegirem en la recerca, les biblioteques dels indrets que visitarem. Per millorar aspectes del
nostre Pla de Lectura.
Programa d'activitats complementàries
a. secundària
-Taller de teatre de secundària: desenvoluparà la seua activitat al llarg del curs, amb
l’objectiu de preparar representacions i participacions en mostres de teatre escolar.
-la Xaranga
-Multiesports
-Cicle de Cinema en Versió Original programarà una pel·lícula mensual en horari de
migdia.
-Participació de 4t d’eso en els Campus científics
-Camp a través: 1r i 2n (gener)
-Taller de creació literària
-Taller de matemàtica
-Repàs
-Eixides o excursions d’un dia, les estades (quan es pernocta al lloc de visita) i les
diverses activitats que requereixen el desplaçament de l’alumnat fora del centre. Es
preveu que hi haurà un seguit d’ofertes puntuals (mostres itinerants, exposicions,
projeccions cinematogràfiques, teatre…) que no es poden anticipar:
1r eso
· Bocairent (11 octubre 2017)
· Mallorca: segona part de l’intercanvi amb l’escola Mata de Jonc (3r trimestre)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Centre Cultural de Picanya: campanya Anem al Teatre (3r trimestre)
· Eixida amb bicicleta – tercer trimestre
· Eixida a l’a la biblioteca de Picanya
2n eso
· Bocairent (11 octubre 2017)
· Centre Cultural de Picanya: campanya Anem al Teatre (3r trimestre)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Eixida amb bicicleta – tercer trimestre
· Intercanvi amb Montessori College (Hengelo)
Fase I (viatge) del 25/01/18 a
l’1/02/18
· Intercanvi amb Montessori College (Hengelo)
Fase II (acollida) abril de 2018
· Visita a un museu i un taller d’artista (2n trimestre)
3r eso
· Bocairent (11 octubre 2017)
· Visita a la fàbrica de plàstics Palboplast d’Alaquàs (1r o 2n trimestre)
· Visita a Belles Art (2n trimestre)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Centre Octubre – Lectura dramatitzada (2n trimestre)
· Eixida amb bicicleta – (tercer trimestre)
· Altenburg: Comité Europa (maig 2018)
· Visita a un museu i un taller d’artista (2n trimestre)
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· Viatge a França (Alumnes de Francés)
4t eso
· Bocairent (11 octubre 2017)
· Centre Octubre – Lectura dramatitzada (2n trimestre)
· Visita a Belles Art (2n trimestre)
· Visita a la Facultat de Química (2n trimestre)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Eixida amb bicicleta (3r trimestre)
· Viatge final d’estudis (3r trimestre)
· Visita a un museu i un taller d’artista (2n trimestre)
- Viatge a França (Alumnes de francés)
Activitats extraescolars
- EACN · Escola d’Activitats Culturals a la Naturalesa. Dues edicions en el curs; la
d’hivern (febrer) per a 16 alumnes de 3r i 4t, la d’estiu (juliol) per a 16 de 1r a 4t.
- Aprén anglés: oferta de tot el curs per a alumnat de 1r a 4t.
- Miniolimpíades: 1r i 2n, primer divendres del mes de juny.
- Taller de creació literària, 3r i 4t (dimarts de 15.00h a 14.00h)
- Taller de matemàtiques, 1r i 2n (dimarts de 15.00h a 17.00h)
- Xaranga de l’escola (des de 4t de primària fins a 4t d’eso)
- Cor de l’escola (de 2n de primària a 1r d’eso)
- Cor de mares i pares
Tallers de Teatre Total (3r i 4t d’eso)
b. Infantil
1r trimestre
Mostra de cinema en valencià:”El regal de Molly Moster” (26-10-17)
Eixida a Sant Vicent de Llíria 7/12/16
Teatre, Sala l’Horta “Safari” (12-12-17)
2n trimestre
Teatre, salal’Horta “Per terra de dracs” (13-2-18)
Eixides lligades al projecte de l’escola
3r trimestre
Teatre escolar a Picanya (maig, segons oferta)
Visita a la Masia del mig pollastre, 3 anys (acompanyats per alumnes de 4t)
Colònies a la granja-escola La Torryta del Marquès els dies 6,7 i 8 de juny
Eixides pels voltants de l’escola.
Eixides culturals i lúdiques segons l’oferta
Tallers
Del 17 de gener al 30 de maig ( no fem el 14 de març, el mes abril, i el 16 de maig. )
Els tallers: informàtica, jocs populars, cuina, dansa, plàstica, hort i fang.
Sessions
gener 18, 25.
febrer 1,8, 15, 22.
Abril 12, 19, 26.
maig 3,10, 17, 24, 31.
Activitats complementàries
- Psicomotricitat
- Art
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- Música
- Anglés
c. Primària
Primer Cicle
1r trimestre
-Montesa. Celebració del 9 d’octubre (11-10-17)
-Tatre Sala l’horta. Barrets. (22-11-17)
-IVAM.Taller didàctic perdent les formes. (1-12-17)

2n trimestre
-Teatre Sala l’horta Salüq. 26 de gener (26-1-18)
-Edifici Bombas Gens( treball de geometria)
-Eixida en relació amb el projecte de l’escola de la Malvarrosa

3r trimestre
-Sala Escalante (Teatre TALIA). Les set diferències. 17 d’abril (27-4-18)
-Natura ( cavalls família Encinas )
-Fira del llibre
-Colònies. Miramar del 4 al 8 de juny de 2018
Tallers
Primer cicle
(del 10 de gener al 14 de març). 10 sessions
Música i dansa, jocs populars, expressió corporal, pintura mural, fang.
Cada alumne assistirà dues sessions a cadascun dels tallers programats.
Tallers d’aprenentatge
Enguany continuem l’experiència dels tallers d’aprenentatge interclasse. Dues vesprades per
setmana.
Començarem amb una assemblea organitzativa on cada xiquet triarà en quin temps vol anar a
cada espai de treball.
Dilluns treballarem amb les mestres Sònia i Irene. Hi haurà quatre espais de treball diferent.
Aquest dia farem comprensió lectora, experimentem, capacitats bàsiques i informàtica en
anglés. Els quatre espais de treball estaran repartits en dues setmanes.
Segon cicle
1r trimestre
1. 9 d’Octubre. Diada del País Valencià. El Puig., eixida dimecres 4 d’octubre.
—Dossier el Puig
2. Estada Tardor. Ontinyent 10 i 11 d’octubre
Alberg Perú. NaturJove. Ontinyent (Vall d’Albaida) situació. Rutes i itineraris pel país
valencià.
—Activitat amb monitors
3. La plaça del llibre (València), divendres 3 novembre. Eixida lligada a la lectura i els llibres
4. Un tour per l’horta. dilluns 4 desembre. Medi, natura, paisatge habitat.
2n trimestre
- Sala L’Horta: Salüq divendres 26.1.2017 10:30
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Taller didàctic: Perdent les formes (IVAM) divendres 9 de març
Eixida natura - Murta dimecres 21 de març
Vivers de Piet Febrer
Parc de bombers (Torrent)

3r trimestre
Esport divertit (setmana esportiva)
Fira del llibre de València ( 23 d’abril)
Visita a la Masia del mig pollastre (4t)
Colònies. Miramar (La Safor) (càmping Coèlios) 4-8 de juny
Tallers (primària)
Hort, cor, esports, pilota valenciana, cuina.
Al llarg del 1r trimestre (del 5 d’octubre al 7 de desembre). La duració de cada taller és de tres
sessions. Al llarg del cicle els alumnes passen per cada taller. Els xiquets/es que són a quart
faran els tallers que no feren el curs anterior.

Segon cicle. Tallers
Inici: al llarg del 3r trimestre (abril 11, 18 i 25; maig 2, 9, 16, 23 i 30). La durada de cada taller
és de tres sessions. Les sessions de 15:15h a 16:15h. Els xiquets que són a quart faran els
tallers que no feren el curs anterior. Tallers: fang, música, hort, pilota, cooking, cosir
Tercer cicle. Tallers
Durant el primer trimestre. Tres sessions per grup. Al llarg dels dos cursos l’alumnat farà la
totalitat dels tallers. Tot i això, aquests seran susceptibles de canvi segons l’oferta: Fang, pilota
valenciana, fem amb les mans, cuina sense foc en anglés (cooking), foto taller, danses...
Per a la realització dels tallers comptem amb l’ajut de mestres especialistes.
Eixides
Tercer cicle
1r trimestre:
Ciutat de València: Itineraris I i II
(5-10-17)
Estada Tardor: Benicàssim
(10/11-10-17)
Aula del cel 5é
(10-11-17)
2n trimestre:
Fàbrica de xocolata Ca Comes. Sueca (febrer)
Trobada de colpbol. Sisé
(27-03-018)
3r trimestre:
Acollida dels alumnes de Mata de Jonc. Sisé
Cicloruta Picanya-Gulliver
Fira del llibre a València
Excursió a la marjal de Pego-Oliva
Colònies. Alberg El Tossal (Corbera)

(abril)
(abril)
(abril/maig)
(maig)
(del 4 al 8 de juny de 2018)
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