ANNEX 1 PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I
EXTRAESCOLARS:

Les ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PROGRAMADES PER AQUEST CURS SÓN:
ED.INFANTIL:
1r trimestre:
22

d’octubre: Mercat de Calvià. Anam a comprar fruits de la tardor.

24

d'octubre: Festa de la tardor. Volem que participi tota l’escola, fent tallers de cuina i

convidar també a padrinetes per fer bunyols.
30

de octubre: Sortida al Baluard i a Ca’n Sales

28

de novembre: Activitat musical Cantem un conte a l’escola.

12


desembre Contacontes Conte contat: Na Lili i el Nadal. Infantil i primer cicle.

21 de desembre: Concert de Nadal a Sa societat.

2n trimestre
Gener:

Festa de Sant Antoni. Cada aula realitzarà una màscara de dimoni diferent,

treballarem gloses i contes.
27

febrer. Excursió al Galatzó.

febrer
Març

( data per determinar ) Sa Rueta.

(pendent de confirmar dates): Obra teatral interactiva en anglès «Millie Potter»

Quaresma:

els divendres ens visita la Jaia Quaresma a la sala polivalent. Participarà tot

el cicle. Durant set setmanes tendrem la visita de la Jaia Quaresma, li anirem llevant els
calcetins, cantarem les cançons i direm la dita.
3r trimestre
12 abril. Contacontes
 2 de maig. Excursió
16

amb Conte contat : “El monstre rosa”.
a la Granja de la Cabaneta.

i 17 Maig. Colònies de 5 anys a la Granja-escola Es Burotell. Enguany també hi
anirem juntament amb els infants de segon de primària.

1r CICLE :
1r Trimestre:


29 d’octubre mercat Calvià (3r)



21 de novembre resolució de conflictes centre (3 r)



22 de novembre: Camp d'Aprenetatge Son Ferriol (1r i 2 n)



11 de desembre:Conservatori de Música de Palma»Cançonetes de Nadal»(1r i 2n)



12 de desembre: Activitat de Conte Contat “Lili i el Nadal” (1r i 2 n)



12 de desembre sac de jocs centre (3r)
2n trimestre



16 gener: activitat de música “Artefactes musicals”.



25 de gener: IMEB --> Les Habilitats Socials: Conèixer-te a tu mateix/a (1r i 2n)



22 de febrer teatre ioga centre (3r)



26 de febrer: Centmat --> Contacontes matemàtics (1r i 2 n)



Març (pendent de confirmar dates): Obra teatral interactiva en anglès «Millie Potter»



12 d'abril: Jardí Botànic de Sóller (1r i 2n)



16 d’abril Excursió a Planícia (3r)
3r trimestre



17 de maig: Visita a la Dragonera (1r)



17 de maig:La colmena feliz centre (3r)



16 i 17 de maig: Acampada al Burotell (2n)



20 de juny vela (3r)



Demanada pel mes de març de Viu la Cultura: Taller “Dóna vida al teu conte”

(pendent de confirmació)


A partir del dijous 30 de març: natació escolar al Poliesportiu de Calvià.



1r: realitzarà una sortida al 3r trimestre, encara està per determinar.



Tallers de cuina: Nadal dia 19 de desembre i de Pasqua dia 10 d'abril.



Participació a Festa de la tardor, concert de Nadal, Sant Antoni i Carnestoltes.

2n CICLE:
1r Trimestre:
Octubre

Dia 10 Xerrada “Calvià ciutat amiga de la infància”(5è)
Dia 22 Xerrada internet segur per a nins i nines(4t)
Dia 29 (6è) 31 (5è) Promoció triatló a Son Boronat/ Cami des taconers
Dia 5 (6è) dia 7 ( 5è) promoció triatló ( piscina municipal).

Novembre

Dia 13 “taller prevenció de la violència de gènere” ( 6è)
Dia 14 Xerrada internet segur per a nins i nines(5è i 6è)
Dia 21 Resolució de conflictes (4t)
Dia 27 “taller prevenció de la violència de gènere”( 5 è)

Desembre

Dia 5 Cuida la platja, cuida't tu(5è)
Dia 5 Coneix el jaciment romà a Sa Mesquida i Santa Ponsa.
Coneix el túmul de Son Ferrer.(6è)
Dia 12

Sac de jocs (4t)

2n Trimestre:
Gener

Dia 18 Taller de l'energia “Caixa fòrum” (5è i 6 è)

Febrer

Dia 22 Teatre-ioga (4t)
Dia 26 Activitat del centmat “rajoles i mosaics” (5è)
Dia 26 Activitat del centmat “Les cúpules de Leonardo” (6 è)
Gener / Febrer (pendent de confirmar dates): Obra teatral interactiva en
anglès «Siren Fissure»

Març

Dia 29 Calvià Solar (6è)
Dia 18 – 22 Viatge d'estudis. (6è)

3r Trimestre:
Abril

Dia 11 Activitat del centmat «taller de multiplicacions »(5è i 6è)
Dia 16 Excursió a la Finca de Planici (4t)
Dia 17 Excursió al Puig de Galatzó ( 5è i 6è)

Maig

Dia 2 Sac de jocs (6è)
Dia 3 Sac de jocs (5è)
Dia 14 Taller de música»bandes sonores»(5è i 6è)
Dia 15 Taller el pas (6è)
Dia 17 El món de les abelles (4t)
Dies 21/22 Camp d'aprenentatge Orient (4t)

Juny:

Dia 20 Piraigua (5è)
Dia 21 sortida en bicicleta a es Capdellà (5è)
Dia 21Piraigua (6è)

Per confirmar taller de violència de gènere per a 5è i 6è i taller el pas a 6è, per confirmar també
activitat de CentMat “Multiplicar és divertit”.

Per al curs 2018-2019 estan previstes les activitats extraescolars següents:
● Jocs motrius: 2n i 3r d'infantil
● Urban Dance: a partir de 2n d'infantil
● Teatre: a partir de 2n d'infantil
● Ball esportiu: a partir de 2n d’infantil
● Bàsquet: a partir de 1r de primària
● Atletisme: a partir de 1r de primària
● Anglès (Just a Little Bit): 2n, 3r d’infantil i 1r i 2n de primària
● Art i animació a la lectura: a partir de 2n d’infantil Els mínims i màxims d’alumnes els
marca l’Ajuntament depenent de l'activitat.
2. Organitzades per l’AMiPA:
● Art Conscient (Ursula Kretschmer): a partir de 3r d’infantil (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Gimnàstica Artística (Club Atrium): a partir de 1r de primària (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Patinatge en línia (Escolarsport): a partir de 3r d’infantil (mín. 6 alumnes-màx. 12)
● Robòtica con lego “Wedo” (Nexus): a partir de 1r de primària (mín. 8 alumnes-màx. 12
● Pàdel (Illes Calvià): a partir de 1r de primària (mín. 4 alumnes-màx. 12)
● Talent: A partir de 4t de primària (mín. 7 alumnes-màx. 12) Programa de millora
d’habilitats que ajuda als alumnes en el seu procés de maduració emocional i cognitiva. El
programa es desenvolupa a través de l’organització, preparació i realització de projectes
d’ajuda al tercer món. Mes informació a www.talentforkids.com
3. Organitzades conjuntament amb l’escola: (gratuïtes).
● Cant coral: a partir de 3r de primària
* Bàsquet : 5è i 6è ( dijous)

