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Lloma del Mas - Activitats Extraescolars. 

 

 

 

Escola Matinera - De dilluns a divendres de 7:30 a 9:00 

 

Activitat destinada a cobrir la diferència d'horaris entre pares, mares i fills, dins el propi centre 

educatiu i a càrrec de personal especialitzat, dins d'un entorn amable i familiar. 

 

Les activitats que es realitzen durant l'Escola Matinera són majoritàriament lúdiques, sense 

càrrega acadèmica perquè els alumnes es relaxen abans de començar les classes a l'escola. 

 

En cas que alguna família de forma puntual volguera que el seu fill realitze alguna activitat 

acadèmica, ja siga repàs per algun examen o deures que haja d’acabar, podrà comunicar-ho a 

la monitora sense cap problema. 

 

 

Patinatge - Dimarts de 16:30 a 17:30 i dijous de 16:45-17:45. 

 

L'activitat de patinatge va dirigida a potenciar l'activitat física, la coordinació i l'equilibri. 

 

Les sessions aquest primer trimestre han constat de: 

 

 Ensenyaments bàsics de protecció 

 Jocs d'equilibri 

 Pistes de psicomotricitat 

 Jocs en equip 

 

 

Futbet - Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 

 

L'activitat de Futbet va dirigida a millorar l'activitat física, millorar aspectes tècnics i tàctics, 

treballar valors com la camaraderia, solidaritat i el treball en equip. 

 

Les sessions aquest primer trimestre han constat de: 

 

 Escalfament i estiraments. 

 Exercicis concrets per a l'objectiu de cada sessió 

 Partits dirigits i modificats. 

 

Per al proper trimestre tenim previst: posicionament específic, treball tàctic del sistema 

defensa-atac i millorar el joc associatiu. 

 

 

Ball - Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 

 

L'activitat de Ball va dirigida a millorar aspectes físics, rítmics, control i coneixement del cos i 

pèrdua de la vergonya. 

 

Les sessions aquest primer trimestre han constat de: 

  

 Escalfament i estiraments 

 Assaig de coreografia 

 Jocs dirigits al ball i a la desinhibició 
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Anglès Infantil - Dimarts i dimecres migdia 

 

Durant el 1r trimestre, l'activitat d’Anglès Infantil s'ha desenvolupat amb els següents 

continguts: 

 

S'han treballat les salutacions i els comiats, les presentacions personals, la diferència entre 

xic/a, els colors, les mides (gran i xicotet), els números de l'1 al 5, el temps, algunes parts del 

cos, la tardor, Halloween i Nadal . 

 

Segons la temàtica, es treballa amb cançons, jocs, fitxes, flashcards, i es fan xicotetes 

manualitats. 

 

D'una manera totalment lúdica, intentem que els xiquets s’apropen a l'idioma d'una manera 

natural i divertida. 

 

 Per al segon trimestre els continguts principals són: 

 

Estats de la persona Números (del 5 endavant) 

Continuar amb les parts del cos Carnestoltes 

Enamorats Coses de classe 

Pasqua Dia del pare 

Animals  

 

 

 

ANGLÈS TRINITY - Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 

 

En aquesta activitat l'objectiu final és aprovar l'examen oficial del Trinity College. Aquest 

examen, que es pot fer des de 2n de primària, és fonamentalment oral, amb la qual cosa la 

preparació ha de ser de la mateixa manera, almenys en els primers nivells. 

 

Amb aquest objectiu final, aconseguim donar-li la "tensió" que li pot faltar a una activitat 

extraescolar, però la presentació a aquest examen és opcional. Per això, seguim un guió que 

ens suggereix Trinity, però afegim algunes activitats per relaxar l'ambient i no sobrecarregar 

els alumnes, ja que podria ser contraproduent.  

 

Durant aquest curs hem iniciat una activitat que neix de la col·laboració amb USAC, una entitat 

que porta a València alumnes universitaris americans; aquests alumnes visitaran la classe per 

passar una estona amb els nostres alumnes, parlar amb ells de manera distesa, de temes que 

els interessen, sense pressió; a la professora li servirà per veure com es desenvolupen en 

anglès. 

 

Durant el 1r trimestre a l'activitat d’Anglès s'ha treballat: 

 

Les salutacions i els comiats, les presentacions personals, les hores, les preposicions de temps, 

el temps lliure, la vida a casa, els números ordinals per a les dates, el verb to be, el present 

simple, Halloween, Nadal i també han revisat els continguts i el vocabulari de l'examen de 

Grau 2 de Trinity per repassar nivells anteriors. 

 

A més, reforcem els continguts gramaticals que es donen a l'escola. 


