Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

RESUM D’ACTIVITATS EDUCATIVES

Educació musical
De P2 a 6è.
A partir de 3r aprenen a tocar la flauta soprano.
A 6è poden tocar la flauta contralt.
Des de P4 participen en la coral de l’escola.
Teatre
De P3 a 6è, 1 hora setmanal.
Teler
P5
Piscina
De P4 a 3r.
Plàstica
A Infantil la plàstica s’integra a totes les activitats; des de P2 els
alumnes treballen la pintura, el modelatge i les composicions lliures
amb la tutora.
A partir de 1r de Primària, ho fan amb una mestra especialista en
belles arts.
Anglès
2 hores setmanals des de P5 fins a 6è.
TIC en anglès des de 1r fins a 6è (grup desdoblat).
Plàstica en anglès des de 3r fins a 6è.
Parelles lectores
Parelles d’alumnes de 5è i 2on. Els grans ensenyen als petits.
Assemblea
A Infantil, cada 4 setmanes.
A Primària, cada 3 setmanes.
El Nunci
Un equip de 4/6 alumnes de 6è, que es renova tres cops a l’any,
redacta la revista trimestral de l’escola.
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Noves Tecnologies
A partir de Primària, sempre en grups desdoblats i en anglès.
Cicle inicial: iPads, un recurs més per aprendre i treballar.
Cicle mitjà: creació de documents a l’ordinador, internet segura.
Cicle superior: creació de jocs informàtics, power point, prezi, publicar
a la web.
Participació en actes i concursos educatius
— Concurs interescolar d’anglès FONIX (5è-6è Primària).
— Concurs interescolar de lectura oral: certamen nacional de lectura
en veu alta.
— Concurs de corals catalanes.
— Dansa ara.
— Jornada d’escacs.
— Concurs d’anglès TV3.
Les festivitats que celebrem
— Festa de benvinguda a l’escola organitzada per l’Ampa.
— La Castanyada: cuinem panellets i molt més.
— Santa Cecília: fem un concert a l’escola d’instruments i coral.
— Nadal: fem un gran concert a l’església de la Bonanova.
— Carnestoltes: ens disfressem, ballem i sortim a la rua.
— Sant Jordi: intercanvis de llibres i concurs de dibuix.
— Fira de la Primavera: la gran festa de l’escola amb les famílies.
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