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PUIGCERVER ENGLISH CLUB
Puigcerver English Club imparteix classes d’anglès de tots els nivells. Els alumnes aprenen anglès
en grups reduits amb una metodologia dinàmica i motivadora. Els alumnes que han realitzat les
classes d’English Club i han superat els controls són presentats als exàmens oficials aprovant-los
satisfactòriament.

Preparació específica per als exàmens oficials de Cambridge
YLE

CM I CS de Primària

YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST. U. de Cambridge

KET

ESO

Key English Test. U. de Cambridge

PET

ESO

Preliminary English Test. U. de Cambridge

ESO i BATX

First Certificate. U. de Cambridge

FIRST

Acreditació suficient en llengua anglesa per aconseguir títol universitari

Infantil i Primària

Participants, horaris i grups

Classes d’Anglès P3 i P4

Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h

Classes d’Anglès P5, 1r i 2n d’EP Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h
Classes d’Anglès 3r i 4t d’EP

Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.15 h

Classes d’Anglès 5è i 6è d’EP

Dimarts i dijous de 17.00 a 18.15 h

Secundària

Participants, horaris i grups
Grup KET

Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h o 18.45 amb 

Grup PET

Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h o 18.45 amb 

Grup FIRST

Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h o 18.45 amb 

Grups 

Possibilitat de fer una sessió d’una hora divendres per la tarda

Classes ANGLÈS 1r i 2n d’ESO

Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h

Classes ANGLÈS 3r i 4t d’ESO

Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h

Classes ANGLÈS 4t d’ESO i BATX Dimecres de 15.30 a 17 h
Les classes d'ESO i BTX les faran professors de l'Escola d'Idiomes Innova de manera
coordinada amb el professorat de la nostra Escola.
Els grups KET, PET i FIRST es faran en funció del nivell i necessitats de l'alumnat.

CUINEM L’HORT
Posarem en valor els productes de proximitat i l'aprofitament d'aliments per evitar el malbaratament.
A més a més realitzarem tallers de cuina on podrem conèixer els productes de temporada, ecològics i
de proximitat elaborant diferents àpats que ens ajudarà a educar i acompanyar a les nenes i nens
perquè adoptin, des de la seva participació activa, una alimentació saludable i sostenible que impacti
en la salut global del planeta i en la salut personal.
Cuinem l’hort

Pimària

Divendres de 14 a 15 h

GRUPS DE
MIGDIA EP

Per a tots els alumnes
que vulguin fer
qualsevol de les
ofertes.

Grups
d’entre
6 i 10
alumnes

ESCOLA ESPORTIVA
La nostra Escola Esportiva amb més de 30 anys d’experiència ha anat ampliant i
oferint diferents modalitats esportives, sempre en el marc de l’ideari de l’escola,
i intentant transferir uns valors i assolir uns objectius bàsics, comuns a la
majoria dels esports.

Escola de bàsquet
ENS MOVEM I JUGUEM

P3 i P4

Dilluns i dimecres de 17 a 18 h

INICIACIÓ AL MINIBÀSQUET

P5

Dimarts i dijous de 17 a 18.15 h

PREBENJAMINS I BENJAMINS

1r, 2n, 3r i 4t d’EP

Dimarts i dijous de 17 a 18.15 h

ALEVINS

5è i 6è d’EP

Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18.15 h

PREINFANTIL MASCULÍ

1r d’ESO

Dilluns de 18.15 a 19.30 a l’Escola
Dimecres de 17.15 a 18.30 h al Pavelló Olímpic
Divendres de 17.15 a 18.30 h als Ploms

PREINFANTIL FEMENÍ

1r d’ESO

Dilluns de 18.15 a 19.30 a l’Escola
Dimarts i dijous de 18.15 a 19.30 h als Ploms

Educar
esportistes
per ser millor
persones

Escola de tennis taula
TENNIS TAULA

De 3r d’EP a 6è d’EP
Dimarts de 14 a 15 h

Gymnastics Kids School
Kids 1 de P5 a 2n d’EP
Kids 2 de 3r a 6è d’EP

Dll i Dc de 17 a 18.15 h
Dt i dj de 17 a 18.15 h

Activitat d’immersió en anglès

Escola de judo
JUDO

De 3r a 6è d’EP
Dilluns i dijous de 14 a 15 h

Escola d’escacs
GRUP INICIACIÓ

De 1r a 3r d’EP
Divendres de 14 a 15 h

GRUP TECNIFICACIÓ De 3r a 6è d’EP
Divendres de 14 a 15 h

MÓN CREATIU
Taller de creativitat
Posarem en pràctica la nostra creativitat, tant individual com col·lectiva, mitjançant la resolució
de reptes, jocs i sobretot elaboracions manuals i plàstiques, un canal perfecte per fomentar
l’expressió personal de manera dinàmica i divertida.

Jocs dinàmics
(story, cubes, taboo)

Activitats de disseny
(superherois, còmic)

De 1r a 3r d’EP

Dimarts de 14 a 15 h

De 4t a 6è d’EP

Dimecres de 14 a 15 h

Manualitats temàtiques
(ombres xineses, vitralls, aquari)

Petits enginyers
Una activitat extraescolar innovadora, pensada per apropar i posar en contacte els més petits
amb els experiments pràctics. L’activitat permetrà donar curs a la imaginació i creativitat dels
infants, per tal de fomentar la seva curiositat i el gust per l’aprenentatge i el món de la ciència i
la tecnologia, a través de l’experimentació i el raonament de forma lúdica. Els alumnes
treballaran amb diferents experiments de diverses temàtiques adaptats als seus nivells i
capacitats, s’endinsaran en el món de la programació i desenvoluparan també altres activitats
de caire més científic, així com també lliure i creatiu.
De 1r a 3r d’EP

Dimecres de 14 a 15 h

De 4t a 6è d’EP

Dimarts de 14 a 15 h

ESCOLA DE MÚSICA SCHERZO
Activitat adreçada als alumnes que vulguin ampliar els estudis musicals que
s’inicien a l’Escola, sense arribar a l’academicisme propi del conservatori.
TALLER MUSICAL

CLASSES D’INSTRUMENTS

GRUP 1

de P5 a 2n d’EP

Dimarts i dijous de 14 a 15 h

GRUP 2

3r i 4t d’EP

Dilluns i dimecres de 14 a 15 h

CM i CS d’EP

Horari a convenir. Migdia i tarda

ESO i BATX

Horari a convenir. Migdia i tarda

Guitarra, piano, saxòfon...

TOTES les activitats estan subjectes a un mínim de participants.
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