
 

 

 

 

 

EXTRAESCOLARS 2022 – 2023 

PRIMÀRIA 

 

Benvolguts pares i mares,  

 

L’objectiu de les activitats extraescolar és complementar la formació esportiva, artística, cultural 

i tecnològica dels alumnes. Així com crear en l’alumne, famílies i persones de l’entorn de 

l’escola hàbits saludables i alternatives d’oci de qualitat.  

 

Per la present us volem donar a conèixer la proposta d’activitats extraescolars ofertes en el 

nostre centre escolar per aquest curs que comencem. Hem intentat que aquesta proposta sigui 

el més variada possible.  

 

Les matrícules de les activitats es realitzaran del divendres 16 al divendres 30 de setembre. 

Per poder-les realitzar, s’haurà de presentar l’autorització, correctament emplenada a la tutora 

de l'alumna o directament a na Vero.  

 

Les places s'assignaran per ordre d'entrega. La data d’inici de les activitats seran la primera 

setmana d’octubre i finalitzaran l’última setmana del mes de maig.  

 

En cas que alguna activitat no arribi al mínim d’alumnes necessaris (8 alumnes) avisarem a les 

famílies abans de l’1 d’octubre, ja que aquesta activitat es cancel·larà. Si no hi ha cap avís, vol 

dir que l’activitat comença el dia concretat de la primera setmana d’octubre. 

 

PROPOSTES ACTIVITATS MIGDIA 

 

ACTIVITAT EDAT DIES HORARI PREU OBSERVACIONS 

 
ESCACS 

 

Cursos 
3r,4t, 5è i 

6è 

Dimarts i 
dijous 

De 13.45  
a 14.45 

35 € 

Afavoreix i desenvolupa la 
concentració, raonament, 
paciència, intuïció, 
memòria, respecte... 

ROBÓTICA 5è i 6è 
Dimarts i 

dijous 
De 13.45  
a 14.45 

40€ 

Fomenta la creativitat, 
resolen conflictes, aprenem 
construint el seu robot i 
gaudeixen del muntatge 
treballant cooperativament. 

BADMINTON 
 

De1r fins 
6è 

Dilluns i 
dimecres 

De 13.00  
a 14.00 

 
35€ 

Desenvolupa l'agudesa 
visual, l'agilitat, els reflexes, 
equilibri, coordinació... 

FUNKY 

Dirigit a 
tots els 

alumnes de 
primària 

Dimarts i 
dijous 

De 13.00  
a 14.00 

40€ 

Treballa l'expressió corporal, 
memòria visual i auditiva, 
ritme, autoestima, disciplina 
... 



ANGLÈS 
BRITANIA 

6è de 
primària 

 
1r de 

primària 
 

3r de 
primària 

Dilluns i 
dimecres 

 
  Dilluns i          
dimecres 

De 13.00 
a 14.00 

 
De 14:00  
a 15.00 

 
35€  

socis 
APIMA 

 
45€  

No socis 

Activitat gestionada per 
l'APIMA. 
 
Els grups es faran per 
edats.  

ANGLÈS 
BRITANIA 

 

5è primària 
 

2n primària 
 

4t primària 

Dimarts i 
dijous 

De 13.00  
a 14.00 

 
De 14.00  
a 15.00 

35€ socis 
APIMA 

 
45€ No 
socis 

Activitat gestionada per 
l'APIMA .  
 
Els grups es faran per 
edats.  

 

 

PROPOSTES ACTIVITATS TARDA 

 

ACTIVITAT EDAT DIES HORARI PREU OBSERVACIONS 

ESTUDI 
DIRIGIT 

(biblioteca) 

A partir de 1r 
de primària 

De dilluns 
a dijous 

De 17.00  
a 18.00 

4 dies 
=40€ 

2 dies=30€ 

1 dia= a 5 
€ hora 

Espai per realitzar els 
deures i estudis. En el cas 
que no en portin es 
reforçaran fent resums, 
esquemes, mapes 
conceptuals... 

FOMENT DE 
LA LECTURA I 
ESCRIPTURA  

1r i 2n de 
primària 

 

Dilluns i 
dimecres 

De 17.00  
a 18.00 

35€ 

Es treballarà expressió escrita 
i oral amb català a través de 
contes, fluïdesa lectora, 
atenció, concentració... 
Descobrir el plaer de llegir i 
d’expressar-se bé. 

TEATRE 
Alumnes  
1r a 3r de 
primària 

Dimarts i 
dijous 

De 17.00  
a 18.00 

35€ Parlar amb na Sonia 

ROBÒTICA 
Des de 5è 
endavant 

Dilluns i 
dijous 

De 17.15  
a 18.15 

      40€ 

Fomenta la creativitat, 
resolen conflictes, aprenem 
construint el seu robot i 
gaudeixen del muntatge 
treballant cooperativament. 

ESCOLA 
D’ART I 

PINTURA 

 
Alumnes de 

primària 
 

Dilluns i 
dimecres 

De 17.00  
a 18.30 

40€ 

Desenvolupa la creativitat, 
concentració, motricitat 
fina. Els ajuda a relaxar-se i 
expressar-se. 

HANDBOL 
Dirigit a tots 
els alumnes 
de primària 

Dilluns i 
dimecres 

17:00 a 
18:00 

35€ 
Es treballa totes les àrees 
físiques, l’elasticitat i la 
coordinació. 

VOLEIBOL 
A partir de 
segon cicle 
de primària 

Dimarts i 
dijous 

17:00 a 
18:30 

40€ 

Esport que combina el 
treball amb equip, la 
destresa, l’agilitat físiques i 
mental 

BÀSQUET 1r de primària 

Dilluns i 
dimecres 

o 
dimarts i 

dijous 

De 17.00  
a 18.15 

325€ anual 
Gestionat  
pel Club Basquet Sa Real 

BÀSQUET 
2n de 

primària 

Dilluns i 
dimecres 

o 
dimarts i 

dijous 

De 17.00  
a 18.15 

325€ anual 
Gestionat  
pel Club Basquet Sa Real 

KARATE  I 
De 5 anys 
a 9 anys 

Dilluns, 
dimecres i 
divendres 

De 17.15  
a 18.15 

Aula  3r pis 
institut 

35€ 

Millora la seva aptitud 
físiques. I també els valors 
de la perseverança, 
l’autocontrol i la 
responsabilitat. 



KARATE  II 
De 10 a 14 

anys 

Dilluns 
dimecres i 
divendres 

De 18.15  
a 19.15 

35€ Aula del 3r pis de l’institut. 

KARATE  III A partir de  
14 anys  

Dilluns 
dimecres i 
divendres 

De 19.30  
a 20.30 

35€ Aula del 3r pis de l’institut. 

ZUMBA Totes les 
edats 

Dimarts i 
dijous 

17:00 a 
18:00 

40 € 

Fomentar els moviments de 
ball combinat amb una 
sèrie de rutines aeròbiques, 
mantenint el cos saludable i 
ajudar amb la flexibilitat. 

FOTOGRAFIA 
DIGITAL 

De 5è 
endavant 

Divendres 

17.30 a 
18.30 

Mitja hora 
teoria, i 
mitja de 
pràctica. 

 
25€ 

Treballaran els conceptes 
més senzills de la fotografia 
per aprendre a fer bones 
fotos. 
 
Realitzant una sortida al 
mes de 2 hores. 
 
ELS ALUMNES HAN DE 
PORTAR LA SEVA 
CAMARA 

PILATES 
Per adults 

(pares,mares, 
amics...) 

Dimarts i 
dijous 

De 17.30  
a 18.30 

40€ 
Millora la condició física , la 
capacitat de control i 
concentració. 

COLLA DE 
BALL PAGÈS 

SA REAL 

Totes les 
edats 

Dimecres 
De 17.00 a 

18.00  
30 €/anual 

Fomentar i mantenir  la 
nostra cultura Eivissenca.  
Fer que els nens i nenes 
coneixen  i gaudeixin del 
nostra ball de l’illa.  

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos amb contacte amb na Vero (Mestra 

d’Educació Primària). 



 

 

 

 

 

FITXA MATRÍCULA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a ____________________________________________________ 

Curs:________________________________________________________________________ 

Etapa:   INFANTIL   PRIMÀRIA  SECUNDÀRIA 

* Feu una creu  

Nom del Pare / Mare / Tutor: _____________________________________________________ 

DNI del Pare / Mare / Tutor: ____________________ Telèfon de contacte: _______________ 

 

Autoritzo al meu/a fill/a a participar de les següents activitats extraescolars: :(nom activitat, dies 

i hora) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

Eivissa, a ____ de _____________________ de ______ 

 

Signat 

 


