EDUCACIÓ INFANTIL
BEEBOT

DIVER ARQUEÒLEGS

És un robot-abella de sòl programable que
ajudarà als alumnes a que aprenguin anglès
de forma lúdica. A més desenvoluparan
habilitats matemàtiques, espacials, de
disseny, tecnològiques i lingüístiques. Serà
molt important la cooperació, creativitat i
imaginació per aconseguir els
diferents
objectius.

A través de diferents recursos didàctics els
alumnes descobriran el passat de manera
que puguin tocar-lo, recrear-lo i sentir-lo.
Coneixeran la història, l'arqueologia i el
patrimoni de les Illes Balears, alhora que
fomenteran la seva creativitat.

ANGLÈS

TEATRE

Anglès amb professors nadius, realitzaran
les classes a través del joc, emprant el
mètode comunicatiu i dinàmic tenint esment
a la part oral. Es realitzaran grups com a
màxim de 10 alumnes.

Desenvoluparan l’expressivitat utilitzant el
pro pi cos i objecte s, amb diferents
tècniques , donant ales a la imaginació i
preparant vàries representacions.

MUSIC TOGETHER
És un programa d'estimulació musical en
anglès basat en pedagogies actives de la
música. Els alumnes faran servir la seva veu
per cantar, el seu cos per mourer-se i el
seu cervell per aprendre, utilitzant la
música com a eina de desenvolupament
integral.

KITSUNE
Programa d’estimulació primerenca per als
més petits que aprendran jugant a partir
d’u na m eto dolo g ia en 3 dim ensio ns:
intel.ligència emocional, matemàtiques
manipulatives i la psicomotricitat.
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EDUCACIÓ INFANTIL
PSICO DANCE

IOGA KIDS

Treball de les qualitats físiques i la
psicomotricitat a través del ritme i de la
música. Expressió corporal proposant el ball
(ritmes i balls moderns) com a medi de
comunicació. Es faran representacions
durant el curs.

Amb la pràctica regular del ioga els infants
aprenen a entendre el seu propi cos, a
escoltar-lo i a regular-lo. Aquest exercici és
molt important per a poder gestionar les
seves emocions i les respostes envers els
demés. Ho conseguirem a través de cançons,
co ntes, dança, tallers creatiu s, jocs
i dinàmiques grupals on els nins creixen i
maduren mentres es diverteixen.

TALLER D’ART-CREACIÓ
Com objectiu principal es pretén ensenyar
als alu mnes a desenvolupar la seva
ca p ac itat c re at i va a t ra v é s d e la
reutilització de materials usats, ampliant la
seva consciència pel reciclatge i treballant
l'àmbit artístic per elaborar objectes i
obres.

IOGA FAMILY
És necessari que els adults comencin les
sessions amb el cap en blanc i oberts a
viure noves experiències ja que les classes
no tenen res que veure amb les sessions de
ioga per adults a les que estam acostumats.
En aquestes sessions els pares i els nins
aprenen a parlar i escoltar-se d'una altra
manera, ja que es fa feina directament amb
el vincle entre pares i infants.

CIÈNCIA DIVERTIDA
Fomentar l’interès dels nins pel món de la
ciència mitjançant l’experimentació i
l’observació directa del món que els envolta.
Els nins participen de forma pràctica i
activa.

NATACIÓ
Un curs per gaudir de l’aigua, aprendre a
nedar, dominar un element, i fins i tot
arribar a competir o a practicar algun
esport aquàtic.

BÀSQUET
Tre ballara n e l s m o v i m e nt s b à s ic s i
essencials del bàsquet incorporant jocs i
activitats psicomotrius que fomentin la
col.laboració i la participació.
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HORARIS INFANTIL
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
BÀSQUET

Treballaran els moviments bàsics i essencials
del bàsquet incorporant jocs i activitats
psicomotrius que fomentin la col.laboració i
la participació. (Primària)

ATHLETICS
La idea principal de l´atletisme a l'escola és
la iniciació a l'esport així com adquirir
habilitats i valors importants tant per al seu
creixement personal com esportiu, amb
activitats lúdiques a través de jocs preesportius, iniciant en totes les facetes de
l'atletisme: carreres, salts i llançaments.
L’activitat es realitzarà en anglès. (Primària)

DANCE FUSION
Treball de les qualitats físiques i la
psicomotricitat a través del ritme i de la
música. Expressió corporal proposant el ball
(ritmes i balls moderns) com a medi de
comunicació. Es faran representacions
durant el curs. (Primària)

JUDO
Estimulació afectiva i potenciació de les
relacions socials i el respecte a l’altre a
través d’un esport de lluita. (Primària)

FUTBOL

Activitat sana i divertida on els alumnes
desenvolupen un comportament cooperatiu

HANDBOL

tant dins com fora del camp a través de

El handbol és el nostre esport escolar per
excel·lència. A través d’ell us convidem a
gaudir de la pràctica esportiva formant
jugadors i jugadores en els valors propis

jocs. (Primària)

dels esports col·lectius. (Primària)

VÒLEI

És una extraescolar esportiva on es proposa
familiaritzar l'infant amb les tècniques i
fonaments particulars de l'esport, alhora
que gaudeix juga i es diverteix amb els
seus companys, realitzant una important
activitat física i de desenvolupament
personal. (Segon Cicle)
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NATACIÓ
Un curs per gaudir de l’aigua, aprendre els
estils, dominar un element, i fins i tot
arribar a competir o a practicar algun
esport aquàtic. (Primària)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TALLER D’ART-CREACIÓ

ZINKING CLUB

Com objectiu principal es pretén ensenyar
als alumnes a desenvolupar la seva capacitat
creativa a través de la reutilització de
materials usats, ampliant la seva consciència
pel reciclatge i treballant l'àmbit artístic

És un programa que ajuda als alumnes a
desenvolupar les habilitats personals més
importants per al seu futur, treballant 7
competències. Els alumnes crearan projectes
i treballaran en equip per solucionar
problemes reals que els permetran posar en
pràctica les seves noves habilitats i es
convertiran en els protagonistes d'iniciatives
d’ajuda reals ajudant ONG’s i a altres nins i

per elaborar objectes o obres. (Primer cicle)

nines del món. (Segon cicle)

MUSIC TOGETHER

És un programa d'estimulació musical en
anglès basat en pedagogies actives de la
música. Els alumnes faran servir la seva veu
per cantar, el seu cos per mourer-se i el
seu cervell per aprendre, utilitzant la
música com a eina de desenvolupament

CIRC

Al llarg del curs els alumnes aprendran
diferents acrobàcies circenses: teles aèries,
cèrcol aeri, trapezi, hulla hoop, malabars i
acrobàcies, cada alumne aprendrà al seu
ritme passant pels diferents elements. A
final de curs es realitzarà una exhibició.

integral. (Primer i Segon)

TEATRE

(Primària)

Desenvoluparan l’expressivitat utilitzant el
pro pi cos i objecte s, amb diferents
tècniques , donant ales a la imaginació i
p r e p a ra n t v à r i e s r e p r e s e n ta c i o n s.

IOGA KIDS & IOGA FAMILY

(Primer cicle)

Ioga Kids: amb la pràctica regular del ioga
els infants aprenen a entendre el seu propi
cos, a escoltar-lo i a regular-lo. Aquest
exercici és molt important per a poder
gestionar les seves emocions i les respostes
envers els demés. Ho conseguirem a través
de cançons, contes, dança, tallers creatius,
jocs i dinàmiques grupals on els nins
creixen i maduren mentres es diverteixen.

TEATRE MUSICAL
A través de la combinació del cant, ball i el
teatre, a l’extraescolar de teatre musical
aprendrem tècnica i entrenarem les nostres
tables damunt de l’escenari. Perdrem la
vergonya i ens endinsarem dins històries
fantàstiques on interpretarem els papers
més meravellosos. El resultat el podrem
veure al muntatge que farem a final de

A Family Ioga els pares i els nins aprenen a
parlar i escoltar-se d'una altra manera, ja
que es fa feina directament amb el vincle

curs! (Segon cicle)

entre pares i infants. (Primer de primària)
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ALOHA

ANGLÈS

Anglès extrae scolar pe r nivells amb
professors nadius i experts en preparar als
alumnes perquè tinguin èxit durant el seu
a p r e n e n tat g e , e m p ra n t e l m è t o d e
comunicatiu i dinàmic tenint esment a la
part oral. Es realitzaran grups com a màxim

Programa de desenvolupament mental que
transforma el càlcul en un joc divertit a
través de diferents personatges, els alumnes
milloren considerablement les matemàtiques
i a més desenvolupen la capacitat de
concentració i l’agilitat mental amb jocs

de 10 alumnes. (Primària)

d’inte.ligència i reptes mentals. (Primària)

ESCACS

Adjunta l’aspecte lúdic i didàctic de
l’esport, combinant jocs al tauler, a

PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS
Desenvolupar les capacitats de programació,
resoldre reptes plantejats per les activitats
o el docent, experimentar socialment
aspectes d'interacció “màquina-jugador”,
desenvolupar l'expressió artística mitjançant
les TIC, treballar la creativitat i imaginació i
fins i tot programar el teu propi videojoc on

l’ordinador i amb peces grans. (Primària)

CIÈNCIA DIVERTIDA

podran jugar per tot el món. (Primària)

Fomentar l’interès dels nins pel món de la
ciència mitjançant l’experimentació i
l’observació directa del món que els envolta.
Els nins participen de forma pràctica i
activa. (Primària)

EL LLIBRE PERDUT DE LES BÈSTIES

T’imagines que els teus fills estudiessin sent
ells els protagonistes d’una gran aventura?
Que aprenguessin matemàtiques, ciències,
llengua…jugant en un món fantàstic? Idó
això és un joc de rol on un grup petit
d’exploradors (màxim 6) hauran d’estudiar i
fer servir els seus coneixements per viure
una gran aventura i comunicar-se en anglès

ROBOTIX 1/2
Lego Education Robotix és una activitat
extraescolar innovadora que desperta
l’interès per la ciència i la tecnologia en els
nins i nines mentre dissenyen, construeixen i
programen robots de Lego a través del joc i
el treball en equip. Grups per edats i

amb els protagonistes del joc. (3er, 4rt, 5è,
6è)

nivells. (Primària)
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HORARIS PRIMÀRIA
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HORARIS PRIMÀRIA
Horaris - El Llibre perdut de les Bèsties.
* Els horaris del “Llibre perdut de les Bèsties poden ampliar-se a dilluns i/o
dijous depenent de la demanda. Podeu escriure suggeriments durant la
inscripció.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ANGLÈS

TEATRE MUSICAL

2 classes setmanals d’una durada de 60
minuts cada classe. Les classes les faran
professors nadius, titulats i experimentats
de International House. La majoria d’ells
són examinadors dels mateixos exàmens de
Cambridge. La metodologia serà dinàmica i
comunicativa, treballant especialment

A través de la combinació del cant, ball i
teatre, a l’extraescolar de teatre musical
aprendrem tècnica i entrenarem les nostres
tables damunt de l’escenari. Perdrem la
vergonya i ens endinsarem dins històries
fantàstiques on interpretarem els papers
més meravellosos. El resultat el podrem
veure al muntatge que farem a final de

l’habilitat oral. (ESO i Batxillerat)

curs! (1er i 2on d’ESO)

PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS

EL LLIBRE PERDUT DE LES BÈSTIES

Desenvolupar les capacitats de programació,
resoldre reptes plantejats per les activitats
o el docent, experimentar socialment
aspectes d'interacció “màquina-jugador”,
desenvolupar l'expressió artística, les
matemàtiques, la física mitjançant les TIC,
treballar la creativitat i imaginació i fins i
tot programar diferents videojocs perquè
altres persones juguin per tot el món.

T’imagines que els teus fills estudiessin sent
ells els protagonistes d’una gran aventura?
Que aprenguessin matemàtiques, ciències,
llengua…jugant en un món fantàstic? Idó
això és un joc de rol on un grup petit
d’exploradors (màxim 6) hauran d’estudiar i
fer servir els seus coneixements per viure
una gran aventura i comunicar-se en anglès
amb els protagonistes del joc. (ESO)

(ESO)
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HORARIS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

* Els horaris i les inscripcions d’anglès per 1er/2on/3er/4rt d’ESO i Batxillerat
els coneixerem a mitjans de setembre.

Horaris - El Llibre perdut de les bèsties.
* Els horaris del “Llibre perdut de les Bèsties poden ampliar-se a dilluns i/o
dijous depenent de la demanda. Podeu escriure suggeriments durant la
inscripció.
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