
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

CURS 2019-2020 

INFANTIL 

 
 

P3 

TALLER DE XINÈS. 30 minuts a la setmana. Divendres de 11:30 a 12:00. Taller de conversa i 
iniciació a la parla xinesa.  

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL. 30 minuts a la setmana. Dimarts de 9:30 a 10:00. Taller 
d’educació emocional on els nens i nenes comencen a identificar i treballar amb el 
coneixement i la gestió d’emocions, individualment i com a grup. 

PSYCHOMOTOR WORKSHOP. 30 minuts a la setmana. Dilluns de 12:00 a 12:30 Taller de 
psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius l’aula de 
psicomotricitat i la llengua vehicular és la llengua anglesa. 

ENGLISH KIDS WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dilluns de 15:15 a 16: 15. Taller d’iniciació 
a la llengua anglesa a través de jocs, manualitats i activitats plàstiques.  

TALLER DE PISCINA. 2 hores i 30 minuts a la setmana. Dimecres de 10:00 a 12:30 Natació al 
Complex Esportiu Hospitalet Nord. 

 
 

P4 

TALLER DE XINÈS. 30 minuts a la setmana. Divendres de 12:30 a 13:00. Taller de conversa i 
iniciació a la parla xinesa.  

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL. 30 minuts a la setmana. Dimecres de 9:30 a 10:00. Taller 
d’educació emocional on els nens i nenes comencen a identificar i treballar amb el 
coneixement i la gestió d’emocions, individualment i com a grup. 

PSYCHOMOTOR WORKSHOP. 30 minuts a la setmana. Dilluns de 10:00 a 10:30 Taller de 
psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius l’aula de 
psicomotricitat i la llengua vehicular és la llengua anglesa. 

ENGLISH KIDS WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dimarts de 15:15 a 16: 15. Taller d’iniciació 
a la llengua anglesa a través de jocs, manualitats i activitats plàstiques.  

TALLER DE PISCINA. 2 hores i 30 minuts a la setmana. Dimecres de 10:00 a 12:30 Natació al 
Complex Esportiu Hospitalet Nord. 

 
 

P5 

TALLER DE XINÈS. 30 minuts a la setmana. Divendres de 11:00 a 11:30. Taller de conversa i 
iniciació a la parla xinesa.  

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL. 30 minuts a la setmana. Dimarts de 9:30 a 10:00. Taller 
d’educació emocional on els nens i nenes comencen a identificar i treballar amb el 
coneixement i la gestió d’emocions, individualment i com a grup. 



 

PSYCHOMOTOR WORKSHOP. 30 minuts a la setmana. Divendres de 12:00 a 12:30 Taller de 
psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius l’aula de 
psicomotricitat i la llengua vehicular és la llengua anglesa. 

ENGLISH KIDS WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dijous de 15:15 a 16: 15. Taller d’iniciació a 
la llengua anglesa a través de jocs, manualitats i activitats plàstiques.  

TALLER DE PISCINA. 2 hores i 30 minuts a la setmana. Dimecres de 10:00 a 12:30 Natació al 
Complex Esportiu Hospitalet Nord. 

 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

CURS 2019-2020 

PRIMÀRIA 

 
PRIMER  

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Dimarts de 15:00-17:00. Taller de 
treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. 
A cicle inicial es treballa amb IPAD’s . 

TALLER DE PISCINA. 2 hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00. Natació al Complex 
Esportiu Hospitalet Nord. 

PSYCHOMOTOR WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dilluns de 16:00 a 17:00 Taller de 
psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius al gimnàs i la 
llengua vehicular és la llengua anglesa. 

 
 

SEGON 

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Divendres de 15:00 a 17:00. Taller 
de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular 
anglesa. A cicle inicial es treballa amb IPAD’s . 

TALLER DE PISCINA. 2 hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00 Natació al Complex 
Esportiu Hospitalet Nord. 

PSYCHOMOTOR WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dilluns de 15:00 a 16:00 Taller de 
psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius al gimnàs i la 
llengua vehicular és la llengua anglesa. 

 
 

TERCER 

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Dijous d’11:30 a 13:30 h. Taller de 
treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. 
A cicle mig es porta a terme a l’aula d’ordinadors.  

TALLER DE LECTURA. 1hora a la setmana. Dilluns de 16:00 a 17:00 h. Taller de gust per la 
lectura. Els alumnes llegeixen diferents textos i llibres en llengua catalana i castellana. 



 

L’objectiu és treballar el gust de la lectura, i potenciar les competències lectores a través de 
la lectura recreativa. 

TALLER DE JOCS MATEMÀTICS. 1hora a la setmana. Dilluns de 12.30 a 13:30. Es realitzen 
tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic d’una 
manera amena a través del joc.  

SPEAKING WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dimarts de 12:30 a 13:30. Taller de parla i 
conversa en llengua anglesa. 

 
 

QUART 

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Divendres d’11:30 a 13:30. Taller 
de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular 
anglesa. A cicle mig es porta a terme a l’aula d’ordinadors.  

TALLER DE LECTURA. 1hora a la setmana. Dilluns de 15:00 a 16:00 h. Taller de gust per la 
lectura. Els alumnes llegeixen diferents textos i llibres en llengua catalana i castellana. 
L’objectiu és treballar el gust de la lectura, i potenciar les competències lectores a través de 
la lectura recreativa. 

TALLER DE JOCS MATEMÀTICS. 1hora a la setmana. Dijous de 10:00 a 11:00. Es realitzen 
tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic d’una 
manera amena a través del joc.  

SPEAKING WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dilluns de 12:30 a 13:30. Taller de parla i 
conversa en llengua anglesa. 

 
 

CINQUÈ 

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Dilluns d’11:30 a 13:30. Taaller de 
treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. 
A cicle superior es porta a terme a l’aula d’ordinadors.  

SPEAKING WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dimarts de 9:00 a 10:00. Taller d’aprenentatge 
i pràctiques de les tècniques d’expressió oral i oratòria en llengua vehicular anglesa. 

TALLER DE JOCS MATEMÀTICS. 1hora a la setmana. Dilluns de 9:00 a 10:00. Es realitzen 
tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic.  

RESEARCH WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dijous de 9:00 a 10:00. Taller on es realitzen 
petites investigacions sobre alguns temes d’interès per familiaritzar-se amb les nocions 
bàsiques de qualsevol investigació (com cercar informació per internet, tractament 
d’informació, experiments, exposició d’informació, etc.). Es treballa cooperativament i 
s’utilitza com a llengua vehicular la llengua anglesa. 

 
 

SISÈ 

TALLER DE LABORATORI D’IDIOMES. 2hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00. Taller 
de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular 
anglesa. A cicle superior es porta a terme a l’aula d’ordinadors.  



 

SPEAKING WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Dilluns de 9:00 a 10:00. Taller d’aprenentatge i 
pràctiques de les tècniques d’expressió oral i oratòria en llengua vehicular anglesa. 

TALLER DE JOCS MATEMÀTICS. 1hora a la setmana. Dimarts de 12:30 a 13:30. Es realitzen 
tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic.  

RESEARCH WORKSHOP. 1 hora a la setmana. Divendres de 15:00 a 16:00. Taller on es 
realitzen petites investigacions sobre alguns temes d’interès per familiaritzar-se amb les 
nocions bàsiques de qualsevol investigació (com cercar informació per internet, tractament 
d’informació, experiments, exposició d’informació, etc.). Es treballa cooperativament i 
s’utilitza com a llengua vehicular la llengua anglesa. 

 

 


