
 

                                         

 

Amb eines com Minecraft i Scratch, els alumnes  

podran crear des de zero videojocs sencers,  escenaris, proves, aventures, personatges, reptes, 

històries, estratègies… A través de la programació de videjocs desenvolupen habilitats lògiques 

i matemàtiques i creen històries i reptes, desenvolupant la seva creativitat i personalitat de 

forma excitant i motivadora.  

HORARI: DILLUNS de 16:30 a 17:45 h (3r- 6è)                                       

PREU:  90 € trimestre        

 

  

     

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

La robòtica educativa és:  

- Una plataforma de coneixement de continguts curriculars: matemàtiques, informàtica, 

electrònica, física, mecànica i tecnologia. 

- Unió de treball manual i mecànic amb programació. 

-  Enfocament en la resolució de problemes i reptes. 

- Apropament al desenvolupament integral i significatiu.  

L' objectiu principal no és aprendre a programar, sinó aprendre a pensar potenciant el talent, 

la creativitat i el pensament científic. L'aprenentatge és actiu i per descobriment, hi ha molt 

poca teoria. Treballem en equip i fomentem la comunicació en un entorn col·laboratiu i 

engrescador, combinant construcció i programació. El nostre objectiu és l'autonomia en 

l'aprenentatge. Al final de curs els alumnes realitzen un projecte propi.  

 

 ROBÒTICA BEGINNERS I i II   

HORARI:      DIMECRES 16:30 a 17:45h (1er a 3er) 

PREU:        105€ Trimestre 

  

ROBÒTICA ELEMENTARY I INTERMEDIATE     

Material: LEGO Mindstorms EV3, SPACE SET i BuildToExpress  

Entorn de programació: Scratch  

HORARI:      DIMARTS 16:45 a 18:15h 

PREU:         120 € trimestre  



          

 

Els objectius generals de les nostres activitats extraescolars són els següents: 

 Transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars. 

 Facilitar i estimular la motivació dels nens i les nenes. 

 Desenvolupar la capacitat de gaudir dels nens i nenes en la realització d’activitats 

lúdiques col·lectives. 

 Transmetre i assimilar habilitats, tasques i recursos propis de les activitats específiques 

ofertades, sempre de forma significativa i constructiva. 

 Transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors. 

 Transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn 

 

PATINATGE:                     

activitat on desenvoluparan la coordinació i habilitat motriu sobre un element diferent: els 

patins. Es treballarà l’equilibri i les tècniques bàsiques a través de jocs, coreografies i esports 

com l’hoquei.  

HORARI: DIMECRES  de 16:30 a 17:45h                                                     

PREU:  60€ Trimes                                                    

GIMNÀSTICA RÍTMICA:              

 

A través de valors com la constància i la disciplina es treballaran aspectes com la flexibilitat i la 

força, el ritme musical i la coordinació motriu a través de jocs i coreografies amb els diferents 

elements.  

HORARI:  DIMARTS de 16.30 a 17:45h 

PREU:  60€ Trimestre 



                         

 

Taller proposat per a nens i nenes a partir de 1r. La proposta consisteix en introduir els 
infants al món de la dansa a través de jocs creatius amb la utilització de materials 
diversos, com cèrcols, mocadors, pilotes, etc. I també donar unes bases per a la tècnica 
de la dansa contemporània. Les classes giraran entorn la consciència del propi cos i del 
propi moviment de cada alumne i també es treballaran petites coreografies per 
estimular la memòria cinètica. Tot plegat respectant els ritmes de cada infant i donant 
espai per a la improvisació. 

HORARI: DILLUNS 16:30 a 17:45h (3er a 6è) 

                DIMECRES  16:30 A 17:45 ( P5 a 2n) 

PREU:  75€ trimestre 

_____________________________________________________________________________ 

 

            

 

Us proposem una activitat centrada en diferents exercicis de psicomotricitat, 
resistència, força, habilitat i estratègia basant-nos en l’estil intern de les arts marcials 
(l’energia interna i la consciència i percepció d’un mateix i dels altres). 

S’integraran tot una sèrie de practiques d’esports de lluita (tae-kwon-do, judo, 
capoeira) d’arts marcials d’ordre intern (tai-chi, aikido, kung-fu), així com l’expressió 
corporal i psicomotricitat buscant un equilibri entre la superació individual i la 
col·laboració, l’expressivitat i l’activitat reglada, el treball individual, en parella i en 
grup. 

Cada sessió es farà progressiva, entrant amb jocs grupals, seguit d’un treball d’atenció i 
escolta i acabant amb situacions que ens portin a la relaxació seguint un ritme gradual 
en funció de l’energia del grup. 

 

HORARI:  DIVENDRES de 16:30 a 17:40h (2n a 4art)    i   17:45 a 19h (5è i 6è) 

PREU: 75 € trimetre 



_                    Amb Frec a Frec          

Amb aquest taller donem una visió àmplia del que és el teatre i del que suposa en l’àmbit de 

l’educació. Volem utilitzar-lo com a recurs per treballar la cohesió de grup, desenvolupar 

l’imaginari, reconèixer els propis sentiments i emocions i saber-los gestionar i diferenciar. 

Cerquem el desenvolupament d’elements extralingüístics: gest, mirada, entonació, la connexió 

en la producció de missatges orals i l’hàbit d’escoltar els demés. Volem un taller de teatre on 

tinguin cabuda totes les coses que són possibles d’imaginar. 

HORARI:  DIMARTS de 16:30 a 17:45h (p5 a 6è) 

PREU: 75 € trimestre 
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 Tant el IOGA PER INFANTS com el IOGA EN FAMILIA comprenen unes activitats genèriques que 

fan referència al relat de contes o històries, al joc, a la realització de postures i altres 

dinàmiques on cadascú explora en un mateix, crea i desenvolupa la seva imaginació. En el 

casde Ioga en família es forcen els vincles, mentre que en el Ioga per a infants es fomenta la 

cohesió del grup. 

HORARI: INFANTS: Dimarts migdia: P4,P5 i 1er després de dinar 
                 De 2n a 6è abans de dinar 
 
                EN FAMILIA: Dijous  de 16.30 a 17:45h 
 
PREU: INFANTS migdia: 75 €       EN FAMILIA: 75€ per familia  ( trimestre) 
 
 
 



 

PREU: INFANTS migdia: 75 €       EN FAMILIA: 75€ per familia  (   
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L’Ukelele és un instrument petit  però eixerit. Aquest INSTRUMENT permet l’accés a la música 

per les seves característiques, que arrencarà un somriure dels mes joves . Al ser un grup 

nombrós la preparació de l’activitat garanteix que tothom participa pràcticament a cada 

moment, i evita així, la creació d’espais de distracció i afavorint la capacitat de concentració. 

Alhora mitjançant  dinàmiques properes al joc, que requereixin la interacció entre els 

companys ajuden a crear un bon clima de treball i fomenten el gaudir i les ganes d’anar més 

enllà en l’aprenentatge de l’instrument. 

HORARI: DIJOUS de 16:30 a 17:45  (P5 a 2n)  

  DIVENDRES: de 16:30 a 17:45 (3er a 6è) 

PREU:  60 € trimestre 

 

____________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                          

 

    Experimentem a partir del dibuix i la pintura i la manipulació de diferents materials,  

per  descobrir la creativitat  i viure el procés creatiu a través la plàstica i l’art. Fem  

dibuix,  carbonet,  pintura,  com la tèmpera, l’acuarel·la, ceres, pastels, fang,  paper,  

volum, construcció…  

HORARI: DILLUNS  (P5- 6è) i DIMECRES (P5- 6è) de 16:30 a 17:40 h  

PREU: 75 € trimestre (+ material 1r trimestre: 20 €)  

 

     



 

 

   
 

 

Amb Alison Fraser i Sirocus  

Activitat d’iniciació al circ i a l’anglès alhora orientada a nens i nenes de 5 a 8 anys. Es faran 

circuits acrobàtics psicomotors, malabars, teles i escalfament amb cançons en anglès.   

 HORARI: DIMECRES de 16:30 a 17:30h (P5- 2n)  

PREU: 60 € trimestre 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                     

Jugar , dibuixar , fer manualitats, cantar i parlar fent servir l´anglès com a llengua 
vehicular. 
 
Classes no formals basades amb el joc, respectant el ritme de cada infant. 
 
OBJECTIUS 
* Ajudar a reforçar les habilitats bàsiques de la llengua: speaking, listening. 
* Potenciar l’expressió oral a l’aula. 
* Adquirir vocabulari. 
* Facilitar l’aprenentatge de les estructures bàsiques de comunicació anglesa. 
 
 HORARI:  DIMARTS: Després de dinar  P4, P5, 1er .  

                   DIMARTS :  Abans de dinar     2n, 3er, 4rt 

                    DIJOUS:  5è i 6è  Abans de dinar 

PREU:   66 € trimestre 



 

                                   

        

Activitats d’anglès centrades en la comunicació oral, la motivació dels alumnes i els jocs, amb 

la utilització de material pedagògic a mida. Tots els cursos segueixen programes dissenyats per 

Cambridge School, tot garantint que cada curs sigui l’equivalent d’un curs escolar d’anglès.  

HORARI:  DIMARTS  de 16:30 a 17:45h (3er i 4rt)   

                 DIJOUS de 16.30 a 17.45h ( 1er i 2n) 

                 DIMECRES  I  DIVENDRES  migdia  (5è i 6è) 

   PREU:  

- De 1r a 4t: 75,40 € trimestre (+ llibre, que es cobrarà al novembre: 30 € aprox.)  

- 5è i 6è: 114 € trimestre (+ llibre, que es cobrarà al novembre: 30 € aprox.)   

El preu correspon a grups de 8 alumnes. (Segons ràtio el preu es pot veure modificat .) 

 

 


