
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra ESCOLA D'OCI I TEMPS LLIURE arreplega les activitats 

que s'ofereixen fora de l'horari escolar. 

  

Totes les vesprades, en acabar les classes, tenim 

les activitats extraescolars i l'escola esportiva donant color a 

l'escola abans de deixar-la descansar fins a demà... 

 

De manera puntual, alguns caps de setmana, fem 

oferta d'activitats familiars, una invitació a que compartiu i 

doneu atenció plena als vostres fills i filles en un espai que 

és seu i a través d'activitats diverses... 

I, en acabar el curs, comença la 

nostra Escuela2DEVERANO.  

 

Totes aquestes propostes estan obertes també a alumnes  externs. 

  



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESCOLA ESPORTIVA 
 

S'ofereix als xiquets i xiquetes a partir dels 4 anys, totes les 

vesprades, en eixir de l'escola, a partir de les 16:45h. 

  

 

 

 

 Les activitats esportives són una 

excel·lent eina educativa. La salut, les 

relacions socials i el treball de valors es 

desenvolupen a través de la pràctica. 

La nostra escola està reconeguda com a 

Centre Educatiu Promotor de l'Activitat 

Física i l'Esport i, amb el Fútbol i 

Voleibol, participem en els Jocs 

Esportius de la Comunitat Valenciana.  

 

Expressió Corporal 

 

Art i Creativitat 

 

Anglès  

 

Escacs 

 

… 

 



ACTIVITATS FAMILIARS 

 

Es proposen activitats de 
caràcter divers adreçades a 
pares i mares (o altres familiars 
adults) amb els xiquets i 
xiquetes. 

Cuina, ioga, danses del món… 

Una invitació a que compartiu i doneu atenció plena als vostres fills i filles a través 
d'activitats diverses i en un espai que és el seu cada dia... També una ocasió per 
ampliar i enriquir relacions amb altres famílies. 

Obertes a la participació de famílies externes a l'escola i desenvolupades en cap de 
setmana.  

 

 

ESCUELA2 A L'ESTIU 

 

En acabar el curs arriba el moment del nostre ESTIU CREATIU,  un 

programa pensat per a xiquets i xiquetes d’infantil i primària, entre 

3 i 11 anys, que es desenvolupa durant 5 setmanes, des de finals de 

juny fins finals de juliol. 

  

Animació, tallers d'arts plàstiques i 

escèniques, música, diversió, 

experimentació, jocs, banys...  Un 

entorn estimulant i un desplegament 

de creativitat per a passar un estiu 

inoblidable. Amb un plantejament 

lúdic, aquesta proposta està 

destinada a fomentar la creativitat i 

les habilitats socials a través de 

l'ambient de convivència i les 

activitats organitzades. 


