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4 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 (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.
Enguany e personatge de referència serà Ramon Llull
-El cor d’eso (!)
-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)
-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
· Llíria (13 octubre 2016)
· Mallorca: segona part de l’intercanvi amb l’escola Mata de Jonc (8 al 12 de maig de
2017)
· Centre Cultural de Picanya: campanya Anem al Teatre (3r trimestre)
· Eixida amb bicicleta – tercer trimestre
2n eso
· Llíria (13 octubre 2016)
· Centre Cultural de Picanya: campanya Anem al Teatre (3r trimestre)
· Eixida amb bicicleta – tercer trimsetre
· Intercanvi amb Montessori College (Hengelo) Fase I (viatge) del 09/02/17 al
14/02/17
· Intercanvi amb Montessori College (Hengelo) Fase II (acollida) del 28 de març al 6
d’abril de 2017
· Visita a un museu i un taller d’artista (2n trimestre)
3r eso
· Llíria (13 d’octubre 2016)
· Visita a la fàbrica de plàstics Palboplast d’Alaquàs (1r trimestre)
· Visita a l’exposició Bogeria i modernitat (11 de novembre 2016)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Centre Octubre – Lectura dramatitzada (2n trimestre)
· Eixida amb bicicleta – (tercer trimestre)
· Aarhus: Comité Europa (juny de 2017)
· Visita a un museu i un taller d’artista (2n trimestre)
· Viatge a França (Alumnes de Francés)
4t eso
· Llíria (13 d’octubre 2016)
· Visita a l’exposició Bogeria i modernitat (novembre 2016)
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· Centre Octubre – Lectura dramatitzada (2n trimestre)
· Visita a la Facultat de Química (final de gener 2017)
· Proves Cangur de matemàtiques (2n trimestre)
· Eixida amb bicicleta
· 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 16.00h a 17.00h)
- 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
Infantil
1r trimestre
Eixida a València per celebrar el 9 d’octubre el dia 6-10-16
Eixida a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Exposició: Els Nostres Dinosaures. 24-11-16
Eixida a Sant Vicent de Llíria 7/12/16
2n trimestre
Segons oferta de teatre
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 Benicàssim els dies 14,15 i 16 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 en farem 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 17, 24, 31.
febrer 7, 14, 21, 28.
març 7, 21, 28.
maig 2, 9, 23, 30.
PRIMÀRIA
Primer Cicle
1r trimestre
MUVIM 9 d’octubre. Visita per veure la maqueta de la ciutat de València del pare Tosca (1110-16)
Bancaixa. Exposició i taller de l’Equip Crònica (30-11-16)
2n trimestre
Teatre. Sala Horta. Lil·liput (1-2-17)
Biblioteca de València ( 2-3-17)
3r trimestre
Fira del llibre
Teatre. Picanya
Colònies 12 al 16 de juny Tarihuela (Novaliches)
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Segon cicle
1r trimestre
9 d’Octubre. València (Els gremis) (3-10-16)
Estada Tardor. El Molí de baix (Rafol de Salem) (13 i 14 octubre)
2n trimestre
Sala l’Horta: “The little prince” ( 18-1-17)
Visita a les instal·lacions del FGV (22-2-17)
Museu Belles Arts (21 i 22-3-17)
3r trimestre
Auditori de Torrent (abril 2017)
Serra Calderona (font de l’Ombria i pujada al castell) ( 11-5-17)
Fira del llibre de València (28-4-17)
Visita a la Masia del mig pollastre (4t) (31-5-17)
Colònies. Mas de Noguera. Confirmat 12-16 de juny
Tallers (primària)
Fang, cosir, música, telers, 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.
Tercer cicle. Tallers
Durant el tercer 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 (4-10-16)
Estada Tardor: Piles
(13/14-10-16)
Aula del cel 5é
(10-11-16)
2n trimestre:
Teatre
Visita museu de la ciutat
Trobada de colpbol. Sisé

(gener)
(febrer)
(març)

3r trimestre:
Acollida dels alumnes de Mata de Jonc. Sisé
Fira del llibre a València
Excursió al parc fluvial de Riba-roja de Túria
Colònies.
(8/12-06-17)
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(abril)
(abril/maig)
(maig)

3. Més activitats amb el poble

QUADRE ORGANITZATIU DE PARTICIPACIÓ AL MUNICIPI

ACTIVITATS

CINEMA EN
VALENCIÀ

PERIODICITAT

COMPONENTS

TEMÀTICA

alumnat de les tres etapes
depenent de l'oferta

pel·lícula seleccionada atenent
la demanda, al centre cultural

TEATRE EN
VALENCIÀ

alumnat de les tres etapes
depenent de l'oferta

obra de teatre en valencià al
centre cultural

CAMP A TRAVÉS

alumnat a partir de 3r de
primària

participació de la cursa per la
ruta prevista

MINIOLIMPIADES

alumnat a partir de 3r de
primària

paricipació de les proves al
poliesportiu del poble

alumnat 2n cicle de primària

participació dels jocs al pavelló
municipal

anual

ESPORT DIVERTIT

MERCAT SOLIDARI

alumnes, famílies, mestres

elaboració, donació de
productes, compra i venda

SOPAR ESTELLÉS

alumnes, famílies, mestres

sopar d'enfaixat, recital de
poemes a l'alqueria de Moret

PREMIS ENRIC
VALOR

alumnes, famílies, mestres

participació de l'acte programat
al centre cultural
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