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PRESENTACIÓ 

 
Benvolgudes famílies, com cada any per aquestes dates us presentem el dossier d‟activitats extraescolars 

per al proper curs 2018-19 per tal que pugueu anar escollint les activitats que realitzaran els vostres 

fills/es. En les properes pàgines trobareu la informació general que afecta a la totalitat d‟activitats: 

horaris, preus, normativa, sistema de recollida, beques per a la pràctica esportiva, així com la informació 

detallada de cadascuna de les activitats. Recomanem que en feu una lectura acurada per tal de conèixer el 

funcionament general de les activitats i poder escollir millor aquelles que més s‟adeqüen a les necessitats 

i interessos dels vostres fills i filles.  

Una de les novetats que presenta l‟oferta d‟extraescolars per al curs 2018-19 és l‟aposta per un esport de 

contacte, el JUDO. Introduirem aquest esport com una nova forma d‟educació física que pot afavorir el 

creixement i desenvolupament de l‟infant tant en l‟aspecte físic com personal.  El dilluns 4 de juny es farà 

una sessió informativa per presentar aquesta nova activitat a les famílies que hi poden estar interessades.  

Pel que fa a l‟activitat de natació, la novetat recau en l‟augment que hi haurà pel curs 18-19 en la 

disponibilitat de places per primària, atès que l‟adhesió al programa “Ja nedo” de l‟Ajuntament de 

Barcelona mitjançant el qual els alumnes de 1r poden gaudir de l‟activitat de natació de forma 

subvencionada, passa a desenvolupar-se una hora abans del curset d‟extraescolar. D‟aquesta manera totes 

les places que quedaven ocupades pels alumnes de primer quedaran disponibles per la resta de primària, 

seguint el criteri d‟ordre d‟inscripció. 

Aquest curs tornem a incrementar l‟oferta de Bàsquet introduint-lo a partir de 1r i ampliant a dos dies a 

2n. Aquesta ampliació, però, va en perjudici de l‟activitat d‟iniciació esportiva (Multiesport), que no 

s‟oferirà a 2n. Malgrat que sempre hem lluitat per mantenir l‟activitat de Multiesport, que creiem positiva 

en molts aspectes, també és cert que l‟escola de Bàsquet està tornant a agafar força al Turó des dels 

cursos inicials, i per això s‟ha decidit ampliar-ne l‟oferta. 

Pel que fa a l‟anglès de primària, aquest any donem per consolidat el bon funcionament de l‟empresa que 

se n‟encarrega, Tea or Coffee, que després de dos anys d‟exercir l‟activitat a la nostra escola, podem dir 

que està ben consolidada.  

L‟activitat de teatre es desenvoluparà a càrrec de la mateixa empresa que aquest darrer curs, que sembla 

que ha quallat amb molt de gust a les famílies usuàries, essent així el segon any consecutiu i esperem que 

l‟inici d‟una nova etapa tan ben consolidada com la que esmentàvem anteriorment amb l‟anglès.  

La resta d‟activitats segueixen tant exitoses com sempre i es continuarà gaudint del ioga, la dansa 

creativa, els escacs, el circ, l‟anglès a infantil,  l‟esport i la psicomotricitat, la música i la robòtica. 

No voldríem acabar sense expressar-vos que la Comissió d‟extraescolars creiem fermament en la 

importància d‟aquestes activitats pel desenvolupament dels nostres fills/es i per això no busquem 

activitats on “aparcar-los” una estona, sinó activitats que incentivin l‟aprenentatge del treball en equip, la 

coordinació motora, la capacitat d'atenció i retenció, l'expressivitat, la capacitat de superació, la 

constància, etc. Per això, un any més, intentem cobrir amb elles un ampli ventall dels interessos dels 

nostres fills/es, i per una altra, mantenir la seva qualitat. També voldríem recordar-vos que si busqueu 

alguna activitat que nosaltres no oferim potser les trobareu a les escoles veïnes (Baldiri i Reixac, Rius i 

Taulet i Reina Elisenda) així com les nostres AEE resten obertes també als nens/es del barri. Tanmateix, 

la comissió sempre resta oberta a ºintroduir noves activitats o parlar de les necessitats de les famílies.  
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Com sempre, aprofitem per comentar-vos que la tasca per oferir tot el ventall d‟activitats que trobareu 

detallades en les properes pàgines és molt gran de manera que agraïm molt des de la comissió qualsevol 

comentari o sensació que tingueu envers les diferents activitats, així com propostes i suggeriments, ja que 

som les famílies les que gestionem exclusivament les activitats extraescolars. Aprofitem també per 

animar-vos a entrar durant aquest proper curs en alguna de les comissions de l'AFA.  

Doncs això és tot. En passar la pàgina us trobareu la normativa, les dates d‟inscripció, el sistema de 

recollida, els horaris, preus aproximats... Esperem que el que us hem explicat i el que ve en endavant us 

agradi.  

 

Comissió d’Activitats Extraescolars 
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NORMATIVA 

 
Calendari de Matriculació  

Inscripcions:  

 Des del dia 11 al 22 de juny personalment en mà a la Maite de 8 a 8:45h (al servei de guarderia) i a 

partir de les 9 fins les 14h (al despatx). Per aquells que no puguin entregar-la al matí, la podran 

entregar per la tarda en ma a la Tere (al servei de guarderia). 

 A partir del 25 i fins el 29 de juny podeu entregar-ho a la Maite  de 8 a 14h al despatx o bé enviar la 

inscripció escanejada via e-mail al correu ampa@turodelcargol.org (en aquest cas, només serà vàlida 

la inscripció quan rebeu el conforme per part seva). 

 Les inscripcions que ens arribin a partir del 2 de juliol quedaran en llista d‟espera.  

 

Confirmació: 

• Dimecres 11 de juliol es confirmaran els grups i preus definitius de les activitats de quasi totes les 

activitats (tret d‟aquelles de les que depengui una nova empresa de contractació del monitoratge, que pot 

ser que es confirmin al setembre) 

Inici de les activitats:  

• Totes les activitats s‟iniciaran la setmana de l‟1 al 5 d‟octubre del 2018 respectant el dia assignat.  

 

Normativa  

Les inscripcions s‟hauran d‟entregar personalment en mà a la Maite, secretària de l‟AFA (no a les 

mestres). Porteu una còpia que és la que us signarem i quedarà com a resguard de la matrícula. En 

el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de 

recepció de les sol·licituds, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa 

activitat. No obstant això, i només per a l’activitat de circ i sense perjudici de la prioritat als que ja 

n‟estiguessin fent durant el curs anterior,  es donarà prioritat als nens de 1r per ordre d‟inscripció i fins a 

un màxim de 8 places. Aquesta excepció respon a la necessitat d‟afavorir que els grups d‟edat quedin 

compensats, ja que és una activitat que comparteixen 4 cursos de primària. 

La inscripció a les activitats suposa un compromís d‟assistència a les sessions setmanals programades així 

com el compromís de permanència mínima d’un trimestre (excepte piscina on el compromís és anual). 

En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d‟aprenentatge i assolir els objectius previstos per al grup 

i pot resultar perjudicial per a la resta de nens/es que sí hi assisteixen. El preu que consta en cadascuna de 

les activitats correspon al cost anual de l‟activitat dividit entre 8.75 mesos. El fet de no assistir a alguna de 

les sessions setmanals no comportarà cap descompte en el cost de l‟activitat. Durant el curs, les altes 

seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s‟ajusta o es pot 

adaptar a l‟activitat començada. Les baixes seran efectives a partir de l'últim dia de cada un dels períodes 

següents i s‟hauran de notificar dues setmanes abans que acabi el trimestre:  

1r període: d‟octubre a desembre (vacances de Nadal).  
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2n període: de gener a març.  

3r període: d‟abril a juny.  

Per tant, en el cas que una família volgués donar-se de baixa enmig d‟un període (després de comunicar-

ho a la secretària de l'AFA) hauria de pagar el que quedés pendent del període. Aquesta norma no 

s‟aplicarà en aquells casos on la baixa vagi acompanyada d‟una prescripció o informe mèdic, excepte en 

el cas de Natació (la baixa sempre serà trimestral). 

 

Portes obertes i reunions informatives  

Abans de les vacances de Nadal es fan les classes obertes a la majoria d‟activitats per a que les famílies 

puguin veure com es desenvolupa un dia qualsevol de l‟activitat durant els últims 20 minuts d‟aquesta (de 

16.40 a 17h). Preguem que durant l'estona en la qual els pares i familiars estan a l'aula on es desenvolupa 

l‟activitat o gimnàs, intenteu interferir el menys possible en el desenvolupament de l'activitat i, en acabar 

aquesta, deixar-ho tot com estava.  

Si es considera necessari, abans de l‟inici de les inscripcions es podran realitzar reunions informatives de 

les activitats per tal de conèixer el projecte i la metodologia emprada. El calendari d‟aquestes reunions es 

comunicarà via notificació. Si esteu molt interessats en participar en alguna reunió d‟aquest tipus, 

preguem ens ho comuniqueu a la comissió per tal d‟organitzar-la. 

 

Cloenda-final de curs de les activitats 

Durant els mesos de maig/juny la majoria de les activitats realitzarà un acte de cloenda obert a les 

famílies dels nens i nenes inscrits a l‟activitat, així com a les famílies que estiguin interessades en saber 

com funciona de cara a poder apuntar els seus fills/es. Abans de finalitzar el curs escolar se us farà arribar 

un calendari on constarà la data, hora i curs de l‟acte de cloenda de cada una de les activitats, que va des 

d‟una simple classe oberta com la del mes de desembre, fins a petits espectacles de cloenda. Així mateix, 

al web de l‟escola també hi trobareu el calendari.  

 

Comunicació  

Us recordem que tant els monitors/es de les activitats com els coordinadors/es així com els membres de la 

comissió d‟activitats extraescolars tenim les portes obertes per resoldre qualsevol dubte o aclariment, ja 

sigui via mail o presencialment.  Aprofiteu-ho. També us volem recordar que l‟AFA va acordar que les 

comunicacions a les famílies es farien mitjançant notificacions electròniques. 

 

Enquestes  

Entre els mesos de febrer i març es passarà a totes les famílies de l‟escola una enquesta per conèixer el 

grau de satisfacció així com possibles millores, canvis, propostes, tant si es realitzen activitats com si no 

és el cas.  És molt important contestar les enquestes, ja que és una bona eina a l‟abast de tots per millorar. 
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IMPORTANT Segons s‟acordà en la reunió de junta de l‟AMPA de 18 de juny de 2015, es 

modifica el text de l‟acta núm. 10/2010 de la reunió de la Junta de l‟AMPA de 19 d‟octubre de 

2010, acord núm. 1 amb revisió de redactat del 17 de juny de 2012, ratificat a l‟assemblea de 

novembre del curs 2012- 2013, quedant de la següent manera: “Acordem que aquelles famílies 

que no hagin satisfet les últimes dues mensualitats d’activitats extraescolars rebran una 

carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat. En iniciar el curs següent no es 

podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els 

deutes de les activitats extraescolars del curs anterior”.   
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SISTEMA DE RECOLLIDA 

 
El sistema que es detalla a continuació només fa referència a les activitats de la 1a hora.  

 

Recollida dels nens/es de  P3, P4 i P5  

En acabar la jornada escolar (16h) tots els nens/es de P3, P4 i P5 que fan activitats extraescolars es 

queden a les seves classes on els especialistes els recolliran i els portaran a l‟espai on es desenvolupi 

l‟activitat (gimnàs, aula d‟audiovisuals, aula de música...)  

 

Recollida dels nens/es de primària 

Es farà igual que a infantil. Cinc minuts abans de les 16h els especialistes arribaran a les aules per recollir 

als infants que facin activitat. Els i les mestres baixaran fins la sortida als que no fan activitats.  

 

Entrega de tots els nens/es 

A les 16.55h, els/les especialistes recullen i baixen el seu grup al gimnàs i s‟esperen amb el seu grup 

controlat (assegut al seu voltant o en fila). A les 17h la conserge (Bego) obrirà les portes del gimnàs i les 

famílies hauran d‟entrar i presentar-se a l‟especialista perquè aquest li faci entrega del seu fill/a. Els nens i 

nenes que no hagin estat recollits a les 17.05h passaran a l‟acollida de tarda fins que vingueu a buscar-los. 

La conserge serà l‟encarregada de vetllar perquè les famílies, un cop recollits els seus fills/es, deixin el 

gimnàs lliure per agilitzar així l‟inici de les següents activitats. Els dimecres, atès que el gimnàs ocupat 

per l‟activitat de circ, l‟entrega es farà al pati (hi ha poques extraescolars).   

 

 

 

IMPORTANT  

El gimnàs és el lloc on es fa la recollida dels nens/es, NO és un lloc on quedar-se a jugar o a 

berenar a partir d‟aquell moment. Un cop recollit el nen/a és responsabilitat de la família fer 

complir la normativa de l‟escola. Que els especialistes facin l‟entrega directament no vol dir que 

sigui el moment per fer entrevistes personalitzades, sinó per acordar-les, ja que molts dels 

especialistes tenen altres grups després. 
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BEQUES 

 
Amb la intenció de facilitar I'accés a la pràctica esportiva fora d'horari escolar a tots els infants i joves (de 

primària) de la ciutat de Barcelona, des de I'lnstitut Barcelona Esports es proposa la posada en marxa per 

quart any, d'un sistema d'ajuts econòmics que permetrà abaratir la despesa assumida per aquest concepte 

per part de les famílies d'infants en condicions econòmiques desfavorides. Per al curs 2017-18 la 

subvenció es va adreçar a les unitats familiars que tinguessin uns ingressosiguals o inferiors a 12.000,00 

euros anuals per a cada membre de la unitat familiar. De cara al curs 2018-19 aquesta quantitat a dia 

d‟avui encara no ha estat confirmada. El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda 

familiar disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada el curs passat va ser el 

següent:  

 

de 0 a 6.140,00 euros 90% 

de 6.140,01 a 9.959,66 euros 60% 

de 9.959,67 a 12.000,00 euros  30% 

 

 

A dia d‟avui no tenim més informació, però tan aviat aquesta entitat ens faci arribar les condicions, els 

formularis i tota la informació pertinent us la farem arribar via notificació.   
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RESUM DE PREUS ORIENTATIUS 2018-19 
  

Curs 
Hores/ 

setmana 
Preu/mes 

ANGLÈS Talk & play P4 – 1r 1h 23 € 

 Kid’s Club de 2n a 6è 1h 38 € 

JUDO de 1r a 6è 1h 23€ 

BÀSQUET 

1r  1h+partits 31 € 

 
de 2n a 6è 

 

1h+partits 34 € 

2h+partits 39 € 

ESCACS 
1r - 2n 1h  22 € 

de 3r a 6è 2h  33 € 

ESCOLETA DE CIRC de 1r a 4t 1h 30‟ 34 € 

TEATRE de P4 a 6è 1h 29 € 

IOGA  De P3 a P5 1h 22 € 

DANSA CREATIVA De P3 a P5 1h 23 € 

ESCOLA 

ESPORTIVA   
PSICOMOTRICITAT P3 1h 19 € 

 
JOCS PRE-

ESPORTIUS P4 - P5 1h 19 € 

 MULTIESPORT 1r 1h 19 € 

MÚSICA  
LLENGUATGE 

 

P4 aP5 

1r a 6è 
1h 

49€ 

44 € 

 INSTRUMENT de 1r a 6è 30‟ 60 € 

NATACIÓ 

P3 a P5 2h 37€ 

1r 2h A concretar € 

2n a 6è 2h 31 € 

ROBÒTICA  
2n i 3r 

4t a 6è 
1h  

  50 € 

 53 € 

BATUCARGOL familiar 1h 
10€/adult 

5€/nen 

TAI-TXI Adults   

BÀSQUET DE MARES Adults  15€ 

CORAL DE MARES I PARES Adults  18€ 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

 
 

ALUMNE:           CURS: 

Sol·licito la inscripció del meu/va fill/a durant el curs 2018/2019 de les activitats extraescolars organitzades per l‟AFA de 

l‟Escola Turó del Cargol (marqueu amb una “X” les que us interessin) assabentats que el compromís de permanència mínima 

és d’un trimestre, de les condicions i normativa, i acceptant-ne el pagament. Cada inscripció ha de ser presentada amb una 

còpia que serà el resguard de la matricula, o bé enviar-la per correu a ampa@turodelcargol.org a partir del 25 de juny. 

 MENJADOR FIX 

 MENJADOR DIES FIXOS  SETMANA 

Dies : 

 

 
PSICOMOTRICITAT (P3) 

  
TALK & PLAY (P4 a 1r) 

  
ESCACS (1r a 6è) 

 JOCS PRE-ESPORTIUS (P4-P5)   KID‟S CLUB (2n a 6è)   ESCOLETA DE CIRC (1r a 4t) 

 BÀSQUET (1r a 6è)   TEATRE (P4 a 6è)   MÚSICA (p4 a 6è) 

 MULTIESPORT (1r)   NATACIÓ (P3 a 6è)   MÚSICA+INSTRUMENT. 30‟Quin?: 

 IOGA (P3 a P5)   JUDO (1r a 6è)   BATUCARGOL 

 DANSA CREATIVA (P3 a P5)      ROBÒTICA (2n a 6è) 

OBSERVACIONS: 

 
 

 

 

Signatura (mare/pare o tutor/a legal)   Data 

Nom i cognoms:          

 

 

 

 

 

 

 

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries. 

D‟acord amb l‟article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que voluntàriament ens proporcioneu s‟incorporaran a un fitxer responsabilitat de 

l‟AMPA de l‟Escola Turó del Cargol,  amb l‟objecte d‟emetre notificacions i comunicats, així com rebuts mensuals, gestió de cobraments, gestió d‟activitats extraescolars i tramitació de 

subvencions davant l‟Administració. L‟interessat/da podrà exercir els drets d‟accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, omplint una sol·licitud signada a la secretaria de l‟AMPA, 

Av. Coll del Portell, 56 – 08024 BARCELONA. 

 

mailto:ampa@turodelcargol.org
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ÍNDEX D’ACTIVITATS 
 

  
Curs Pàgina 

ANGLÈS Talk & play P4 – 1r 11 

 Kid’s Club de 2n a 6è 12 

NATACIÓ de p3 a 6è 14 

BÀSQUET  de 1r a 6è 16 

ESCOLETA DE CIRC de 1r a 4t 18 

ESCACS  de 1r a 6è 20 

DANSA CREATIVA P3-P4-P5 22 

ESCOLA 

ESPORTIVA   
PSICOMOTRICITAT P3 24 

 
JOCS PRE-

ESPORTIUS P4 - P5 25 

 MULTIESPORT 1r 26 

TEATRE de P4 a 6è 27 

JUDO de 1r a 6è 30 

MÚSICA  INFANTIL P4 - P5 32 

 PRIMÀRIA de 1r a 6è 33 

IOGA  P3-P4-P5 34 

ROBÒTICA  2n a 6è 36 

BATUCARGOL  familiar 37 

TAI-TXI-TXUAN  Adults 38 

BÀSQUET DE MARES Adults 39 

CORAL DE MARES I PARES Adults 40 

BÀSQUET DE PARES Adults 41 
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TALK & PLAY 

Presentació 

Les diferents llengües s‟han de començar a estructurar a edats primerenques perquè d‟aquesta manera es 

codifiquen totes les llengües d‟una manera natural i simultània amb la mínima influència de les 

referencials. 

Objectius 

- Reproduir preguntes, cançons i respostes orals. 

- Realitzar moviments seguint instruccions orals. 

- Participar activa i correctament en les activitats i jocs 

- Interpretar missatge orals, escrits, per a realitzar una tasca determinada. 

- Esforçar-se per comprendre i fer-ne comprendre amb la llengua anglesa. 

- Mostrar interès i respecte vers l„escola, els companys i costums d‟altres cultures. 

 

Pretenem aconseguir que quan els nens/es parlin una llengua pensin en aquesta llengua i no basin el seu 

acte comunicatiu en una traducció de la seva llengua referencial o mare. 

Metodologia 

El procés lògic d‟adquisició de tota llengua és primer “oralitzar-la” i després escriure-la; per això, 

l‟activitat se centre en el caràcter oral de l‟anglès. L‟activitat es desenvolupa a través de jocs, cançons, 

titelles, teatre, contes, vídeos..., amb la finalitat de què els nens arribin a un aprenentatge associatiu fruit 

del contacte constant. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P4 a 1r 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal. 

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-12 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà el Sergi Boronat (sergiboronat@gmail.com ) 

Es lliuraran informes de seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a les classes pròpies dels alumnes. 

El preu del curs és de 23 €/mes. 
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KID’S CLUB 

 
Presentació de l’empresa 

Pels nens, el contacte amb l‟anglès ha de ser dolç, agradable, entretingut i molt positiu. La nostra filosofia 

d‟ensenyament de l‟anglès per a nens i adolescents es basa en aquesta experiència positiva; motivem els 

nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i jocs, però sempre assegurant-nos un 

progrés en l‟adquisició de noves estructures i nou vocabulari. 

Els grups reduïts aporten contacte personal i individualitzat a tots els estudiants, i això és essencial a 

mesura que els infants creixen i requereixen una comprensió més extensa de les estructures gramaticals i 

un desenvolupament continu d‟altres habilitats necessàries (lectura, escriptura, comprensió oral, etc). 

Els nostres professors són nadius i qualificats per acompanyar a cada alumne en el seu objectiu personal 

pel que fa les seves necessitats, i que la part més important de les classes sigui la comunicativa. 

Estem orgullosos de ser una escola petita que ofereix serveis personalitzats i de qualitat. 

Treballem molt en la creació d‟un espai, a l‟aula, en que l‟aprenentatge sigui un procés actiu i divertit, i 

una experiència positiva pels nostres estudiants. 

 

Objectius 

Dels 6 als 8 anys 

En aquestes edats l‟interès per l‟escriptura i la lectura és natural. A Tea or Coffee aprofitem la motivació i 

les ganes d‟aprendre la llengua escrita per començar a entendre com funciona la lectura i l‟escriptura en 

anglès. 

En aquest sentit, les activitats estan pensades per captar l‟atenció partint dels seus interessos,del contacte 

amb el món que els envolta i dels elements que tenen al seu abast. Observar i descobrir per generar la 

necessitat de parlar i escriure és el mètode natural que apliquem amb els nens, sense deixar de banda els 

recursos que ens ajuden a interioritzar el vocabulari i aprendre jugant: les cançons, el teatre, les històries, 

els jocs i l‟art. 

Dels 9 als 12 anys 

Els nens comencen a aprendre la gramàtica bàsica, la part acadèmica de la llengua. Això és necessari per 

complementar les assignatures de l‟escola i per començar a preparar-se per les normes d‟ús i les 

estructures d‟un anglès més complex i abstracte, fruit de l‟arbitrarietat que implica tota regla gramatical 

d‟un idioma. 

El nostre objectiu dels nou als dotze anys és conduir i recolzar l‟alumne per aconseguir i mantenir el seu 

nivell d‟acord amb els estàndards europeus d‟anglès. Això inclou el nivell de comprensió, expressió oral, 

vocabulari i estructures bàsiques de gramàtica. 

Justament per entendre la part abstracta de la gramàtica, és important no oblidar la part comunicativa, el 

costat més divertit i real, allò que motiva l‟alumne a seguir aprenent sense perdre les ganes de parlar. Tot i 

que l‟anglès acadèmic és important, a Tea or Coffee l‟interès i la motivació de l‟estudiant sempre és clau. 
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Metodologia 

Estructura del curs: Seguim un temari trimestral segons temàtica. Per exemple: família, menjar, etc. 

• Tipologia d‟activitats (primer cicle de Primària) : Pintar, dibuixar, cantar, escoltar contes i històries, jocs 

i cuina. 

Recursos: S‟utilitza un llibre relacionat amb el temari del curs on els alumnes pinten, dibuixen, observen i 

practiquen amb els pares. També utilitzen recursos immaterials com activitats comunicatives que els 

encomanem de fer a casa, per a què els pares vegin el progrés dels nens. 

• Tipologia d‟activitats (Cicle mitjà i Cicle superior de Primària) : Activitats i jocs de comunicació (parlar 

i escoltar), activitats i jocs de vocabulari, cuina, teatre, contes i històries. 

Recursos: Comencen utilitzar un llibre amb temes interessants. El llibre s'utilitza com una base, 

complementat amb moltes activitats interactives . 

Avaluació i relació amb les famílies 

A part dels informes, al primer trimestre es farà una reunió informativa amb les famílies per veure com 

s‟està desenvolupant el grup i com evolucionen els alumnes dins de cadascún dels grups. No hi haurà dia 

de portes obertes. Aquestes es faran un dia a finals del segon trimestre. Al tercer, l‟activitat de cloenda del 

curs serà en format digital, un vídeo que enviarà Tea or Coffee a través d‟un link a cada família, de 

manera que només els que rebin el link en tindran accés. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 2n a 6è 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal. 

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 6-10 alumnes i es faran en funció del curs on estigui l’alumne, no 

per nivell (si hi ha més de 10 inscrits per curs, es faran dos grups) 

L‟activitat la duran a terme especialistes de l‟empresa Tea or Coffee. (www.teaorcoffee.es) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a diferents classes de l‟escola (preferentment a l‟aula dels propis nens, que depenent del 

grup canviarà) 

El preu del curs és de 38 €/mes. 
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NATACIÓ 

Novetat 

Des de fa uns quants anys, un dels objectius de la comissió d'extraescolars ha estat intentar incloure la 

PISCINA en horari lectiu pel curs de PRIMER de primària ja que l'ajuntament ofereix el programa JA 

NEDO en el qual fa uns anys que ja hi som adherits. Aquest objectiu no ha estat un caprici, sinó que ha 

estat una demanda recurrent els darrers anys de les famílies, i una necessitat per incrementar les poques 

places que podíem oferir als altres cursos de primària en l'horari que es desenvolupava fins ara 

l'extraescolar. 

Durant el curs 2018-2019, la PISCINA estarà inclosa DINS el PROJECTE EDUCATIU de l'escola, i es 

desenvoluparà en horari quasi lectiu pels alumnes de primer, sense pèrdua de cap de les altres dues 

activitats esportives (ni educació física ni dansa). 

L'horari del curset de piscina pels alumnes de 1r  serà els DIVENDRES de 15.30 a 16.20h, al Club 

Natació Catalunya. Els alumnes sortiran de l'escola a les 15h i aniran acompanyats d'un mestre i un 

acompanyant. Cada família haurà de recullir al seu fill/a a les 16.30h al CNC. 

El curset és gratuït pels alumnes de primer, només caldrà abonar la part del monitoratge que acompanyarà 

al grup des de l‟escola fins al CNC i que s‟esperarà durant tota l‟estona fins que les famílies els recullin. 

Només no s'hi podran inscriure aquells alumnes que tinguin un informe mèdic que valori en negatiu el fet 

de poder participar en tot un curs de natació pels motius que s‟especifiquin en l'informe. Només aquests 

alumnes amb l'informe mèdic i que no estiguin adscrits al Programa, es quedaran durant aquella hora a 

l'escola amb algun membre de l'equip directiu. Si algun alumne no pot fer piscina per algun motiu 

puntual, se n'haurà de fer càrrec la família. 

Presentació de l’activitat extraescolar 

Durant el curs 2018-19 el curset de natació es durà a terme els divendres de 16:35 a 17:25, tant per als 

alumnes d‟infantil com per als de primària a partir de 2n.  

Els nens/es inscrits a Natació seran recollits a les 15:50h (educació infantil) i a les 16:00 (educació 

primària) pels monitors/es que els acompanyaran fins a la piscina del Club Natació Catalunya. El trajecte 

es realitzarà caminant tot travessant el Parc Güell.  

Un cop allà les monitores els/les ajudaran en els vestidors tant a l‟arribada com al acabar el curset. Un cop 

canviats els nens/es seran entregats a les seves famílies a l‟exterior de la piscina a les 17:35 

aproximadament.  

 

Justificació de l’activitat 

Amb aquesta activitat volem reconèixer el medi aquàtic com un dels elements imprescindibles per al 

desenvolupament motriu en l‟educació dels nostres fills i filles.   

L‟activitat de natació dóna als infants la possibilitat, en primer lloc, de confiar el propi cos a l‟aigua de 

manera que sigui portat per aquesta, és a dir, estar en un medi nou, descobrir-lo, jugar amb ell i gaudir-ne 

alhora que desenvolupen les habilitats aquàtiques i aprenen les tècniques dels diferents estils de natació.  
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Distribució de les sessions 

La sessió a la piscina té una durada de 50 minuts. Aquesta començarà amb la recollida dels nens/es al 

vestidor. El monitor/a els portarà a la dutxa abans d‟entrar a la piscina i, un cop dutxats, començaran 

l‟activitat. Quan aquesta finalitza el monitor els tornarà a portar a la dutxa i els tornarà al vestidor on els 

esperaran els monitors/es o famílies. 

Activitat subvencionable per a 1r de Primària 

El grup de 1r de Primària es podrà beneficiar durant aquest curs de la subvenció que dóna l‟Ajuntament 

de Barcelona dins el marc del programa “Ja nedo”. Per tal d‟optar a aquesta subvenció, s‟ha de garantir la 

inscripció d‟almenys un 70% dels alumnes de primer.  

La resta de famílies d‟altres cursos poden optar igualment al sistema de subvencions per a les activitats 

esportives fora de l‟horari escolar l'explicació de la qual es troba al dossier. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P3 a 6è 

La durada de l‟activitat serà de 50 minuts setmanals (més els desplçaments). 

Els especialistes que la duran a terme seran els monitors/es del Club Natació Catalunya 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a CEM Can Toda (Club Natació Catalunya) 

El preu del curs és de 37 €/mes (infantil)  a concretar (1r)   31€/mes (primària) 
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BÀSQUET 

 
Presentació 

Aquesta activitat busca que els nens/es adquireixin hàbits saludables i de respecte a través de l‟esport i 

aprenguin a relacionar-se, no només amb els companys d‟equip i de l‟escola sinó amb altres. A més, 

afavoreix la coeducació i el joc entre els dos sexes ofererint la possibilitat de tenir equips mixtes fins a 

edats avançades.  

Tot i que aquesta etapa té unes pròpies particularitats que ara explicarem, tota l‟Escola de Bàsquet té un 

mateix i únic fil conductor: l‟aprenentatge i la millora del sistema psicomotriu, de la tècnica individual, de 

la tàctica individual i d‟equip, la preparació psicològica i les normes del joc i de conducta.  

Com en el darrer curs la gestió d‟aquesta activitat la durà a terme la Fundació Bàsquet Català tenint com a 

coordinadora l‟Anna Puértolas, que també durà a terme la tasca d‟entrenadora. 

 

Objectius 

A cada categoria s‟intenta arribar a uns objectius preestablerts, tant a nivell de conjunt com a nivell 

individual. Aquest objectius poden ser modificats atenent a les circumstàncies i característiques de cada 

grup. En general els objectius són: 

- Iniciar-se als reglaments, tècnica i tàctica amb especial incidència en la tècnica individual.  

- Aportar els coneixements necessaris per crear costums d‟higiene i una relació social positiva.  

- Consolidar la relació de grup i afectiva amb els companys per realitzar les diferents activitats de 

forma agradable.  

 

Metodologia 

Iniciació tècnic-tàctic de forma globalitzada de bàsquet.  

Treballar elements bàsics tècnics-tàctics del bàsquet (desplaçaments amb o sense pilota, passes, 

recepcions, llançaments….).  

Preparació física adequada a l‟edat.  

Desenvolupament de les habilitats motrius específiques d‟aquest esport.  

Desenvolupament de l‟esportivitat. Tenir un comportament “esportiu”. Saber guanyar i perdre. Respectar 

el company, adversaris i les normes específiques de cada joc . 

Participació en el Campionat de Barcelona organitzat pel CEEB.  
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COMPETICIÓ 
 

Per poder competir caldrà portar a primers de curs 2 fotos carnet del nen/a i fotocòpia de la targeta 

sanitària, i pagar una quota de 12 € en concepte d‟alta ala competició un únic cop. 

Els partits comencen a l‟octubre. Per preparar i explicar aquest tema, durant la primera setmana d‟octubre 

es farà una reunió informativa sobre el funcionament i calendari de la lliga escolar.  

S‟intentarà que cada curs tingui el seu propi equip d‟un mínim de 7 jugadors. En el cas que no surti un 

equip per classe, la proposta és ajuntar jugadors de diferents grups per formar un únic equip. A nivell de 

competició implicarà que sempre jugaran en la categoria superior (és a dir, la que els hi correspon als 

jugadors de més edat), mai en la categoria inferior, doncs quedarien fora de competició.  

Els equips poden ser mixtes en tots el cursos, però només hi ha competició en la categoria de mixtes fins a 

5è. En el cas de que l‟equip sigui mixt a 6è, jugarà obligatòriament en la competició masculina, mai en la 

femenina.  

Els partits solen ser divendres tarda o dissabte matí. Si algun partit no es pot realitzar per algun motiu es 

pot ajornar amb una setmana d‟antelació. Normalment, els partit ajornats es juguen de dilluns a dijous.  

Els alumnes de l‟escola de bàsquet tenen un equip esportiu individual. Els qui comencin l‟Escola de 

Bàsquet hauran de comprar l’equipament, que no està inclòs en el preu de l’activitat. El preu 

aproximat de l‟equipament és de 25€. Quan tinguem les mostres per comprovar la talla que li caldrà a 

cada nen/nena, us ho comunicarem.  

Atenció: els nens i nenes que estiguin a l‟escola esperant que es faci l‟hora dels partits, s‟estaran a 

guarderia (recordeu que es cobra mínim 1 h)  

 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats:  1r-6è 

La durada de l‟activitat serà de dues hores setmanals + competició (excepte 1r, que la durada serà d‟una hora setmanal 

sense competició) 

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-12 alumnes. 

Els especialistes que la duran a terme seran l‟Anna Puértolas i altres  entrenadors més pendents de confirmar 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

El preu del curs a 1r és de 31€/mes  i a partir de 2n és de 39 €/mes i 34€/mes si es fa un sol dia + + 12€ de despeses de 

competició i assegurances (anual) 

Activitat subvencionable 
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CIRC 

Presentació 

Aquesta activitat és una descoberta al món del circ. Es tracta d'una primera presa de contacte de les seves 

diferents tècniques. Mitjançant el joc cooperatiu, no competitiu, anem més enllà del simple apropament i 

realitzem monogràfics  de trapezi, acrobàcies, equilibris, malabars, clown i màgia. 

L'activitat promou el creixement personal dels alumnes, realitzant un tracte individual tant en l‟àmbit 

motriu com el personal. Es treballa en grups reduïts i homogenis per atendre les diferents necessitats dels 

alumnes. 

Degut a l‟augment horari de l‟activitat es deixarà enrere la simple descoberta de les diferents disciplines 

abans esmentades per tal que enguany els grups passin a fer totes les disciplines cada dia de classe.  

Tot això ens permetrà fer, a final de curs , un espectacle a l'escola. 

 

Objectius 

- Potenciar, mitjançant les diferents tècniques de circ, el treball individual a diferents nivells: lateralitat, 

equilibri, concentració, coordinació, expressivitat, ritme i auto superació. 

- Desenvolupar les aptituds de l‟alumne mitjançant l‟activitat física i artística en el temps de lleure. 

- Potenciar actituds participatives per generar iniciatives i propostes tan individuals com de grup. 

- Incentivar la creativitat dels alumnes 

- Treballar la constància i la paciència enfront la immediatesa d‟un món tan accelerat com en el que 

estem vivint. 

- Respectar els companys, els professors i el material. 

 

Metodologia 

 

Les classes s'estructuren en: 

- Escalfament motriu previ 

- Introducció de jocs de clown 

- Divisió per grups per treballar les diferents tècniques. 

 

A final de curs realitzarem un petit espectacle on s‟ensenyarà tot el que s‟ha treballat i après durant el 

curs. 
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DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 1r a 6è. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora i mitja setmanal  

Els grups tindran una ràtio màxima de25 alumnes. 

Els especialistes que la duran a terme seran l‟Àfrica, el “Negro”, la Merche, L‟Anna i l‟Albert (Escola de Circ Quina 

Gràcia). 

L‟activitat es durà a terme al gimnàs de l‟escola. 

El preu del curs és de 34€/mes. 

Activitat subvencionable. 
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ESCACS 

 

 

Presentació 

Molts educadors i psicòlegs mantenen que el joc dels escacs té un gran valor educatiu per a nens i joves. 

S‟ha demostrat que pot arribar a intervenir en el desenvolupament de diversos aspectes de la intel·ligència 

com la memòria, el raonament lògic, la capacitat d‟anàlisi, l‟espaialitat, etc. També està descrit com un 

bon sistema per afavorir la maduresa personal, la predisposició a l‟esforç intel·lectual i l‟autoestima.  

A l‟activitat no es treballen específicament aquests temes, però la simple pràctica dels escacs ajuda a 

encetar tots aquest processos.  

 

Objectius 

- Ensenyar a jugar escacs en un ambient agradable, amb l‟objectiu principal que el joc sigui un motiu 

de diversió. Els alumnes progressen segons les seves possibilitats i interès davant del joc, i a l‟aula no 

es fan distincions entre els que en saben més i els que avancen més a poc a poc.  

- Engrescar als nens /es a jugar cada cop millor i en un ambient agradable, mirant de passar-nos-ho bé 

organitzant i participant en algunes competicions escolars. 

 

Metodologia 

Habitualment s‟organitza per cursos naturals. A les classes s‟aprèn des dels fonaments del joc (que 

inclouen un repàs dels moviments si és necessari) fins a classes més elaborades sobre temes tàctics i 

estratègics. Els temes i la profunditat amb què es tracten depenen de l‟evolució de cada grup.  

Durant el curs s‟organitza un campionat per a cada grup en horari de classe, al final del qual hi ha un 

trofeu per als 3 primers classificats i medalles per a la resta. Eventualment, també s‟ha distingit al jugador 

més esportiu.  

Per als alumnes a partir de 2n s‟ofereix la possibilitat de participar en les competicions escolars 

organitzades pel Consell de l‟Esport Escolar de Barcelona, tant a nivell individual com per equips, els 

divendres a les 18.00 hores durant el mes de maig.  

 

Anualment, l‟AFA organitza una Trobada d‟Escacs entre escoles de Barcelona que se celebra durant dos 

dissabtes de maig o juny dirigit als alumnes de l‟escola entre 1r i 3r.El torneig es fa contra altres escoles i 

al final hi ha un trofeu o record igual per a cada participant, tot i que s‟indica la classificació final.  

 

A final de curs, coincidint amb el lliurament de premis de tot l‟any, es fa una activitat oberta a tothom.  
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DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 1r a 6è. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal per a 1r i 2n, i de dues hores setmanals de 3r a 6è.  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-10 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà en Carles Vivas (carlesviri@gmail) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a les aules on els alumnes fan el seu curs (de 1r a 6è) 

El preu del curs és de 22€/mes una sessió setmanal i 33€/mes dues sessions setmanals. 

Activitat subvencionable. 
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DANSA CREATIVA 

 

Presentació 

La dansa és bellesa, bellesa que s‟expressa amb moviments rítmics entre sons harmoniosos. El joc és 

alegria, alegria que facilita l‟expressió de les emocions dels diferents jugadors. 

A través del joc dansat, l‟Infant descobreix el propi i personal moviment per deixar fluir cos i emoció, en 

pro de la bellesa i l‟alegria, trobant un espai de llibertat i respecte. 

El programa té dues vessants clares: 

l‟aprenentatge de l‟expressió corporal a través de la dansa pròpia  

el desenvolupament dels valors de relació social, comunicació i autoafirmació del propi caràcter. 

 

Objectius 

Integrar el Moviment Conscient com a eina de treball a l‟Educació. 

Experimentar el plaer de les pròpies possibilitats motrius, aproximant-nos  a les seves arrels. 

Manifestar les pròpies emocions mitjançant l‟expressió corporal i el llenguatge més antic: la dansa. 

Potenciar la creativitat i la imaginació de l‟Infant. 

Promoure les capacitats d‟observació, atenció i escolta personal i del grup. 

Gaudir d‟una renovada relació amb el propi cos, l‟espai i els altres. 

 

Metodologia 

Les sessions compten sempre amb un ritual d‟entrada i sortida on a través d‟exercicis de respiració i 

relaxació l‟infant pren consciència del propi cos i aguditza l‟escolta de les seves necessitats motrius. 

Acompanyats d‟un recull de músiques elaborat i format per tot tipus d‟estils, els infants desenvolupen una 

sèrie de jocs dansats que depenen de les necessitats del grup i del moment present, encara que sempre hi 

tenen cabuda: exercicis individuals, treballs per parelles, danses en petit grup i moviment col·lectiu 

Es dóna especial preferència a la improvisació del propi infant i a la seva capacitat creadora, afavorint 

així la confiança en el seu moviment, sempre sota l‟acompanyament d‟unes guies encaminades a reforçar 

la seva potencialitat dins del grup. 
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DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P3 a P5 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-10 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà l‟ Aina (naineta@gmail.com) 

El preu del curs és de 23€/mes. 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a l‟aula d‟audiovisuals o la Palmera 
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PSICOMOTRICITAT 

 

Presentació 

La proposta de treball d‟activitat psicomotriu que presentem es basa en oferir als nens/es un nou espai per 

a desenvolupar un factor tan important en aquesta etapa evolutiva com és l‟educació del moviment. 

Recordem que els infants tenen el seu cos com a eina principal de relació amb el món i d‟interacció amb 

les persones de l‟entorn. Per tant, a mesura que el nen i la nena van assolint nous nivells de 

desenvolupament psicomotor, enriqueixen el seu bagatge de vivències i experiències, així com el seu 

repertori d‟esquemes motrius. 

Amb aquest treball d‟activitat psicomotriu pretenem, doncs, donar resposta a una necessitat educativa dels 

infants en aquesta etapa del seu desenvolupament; una resposta basada en l‟acció, basada en el moviment 

i en tots els principis i valors pedagògics que té aquest en el procés d‟ensenyament-aprenentatge. 

Som conscients que qualsevol intervenció mitjançant la tasca motriu repercuteix sobre la globalitat de 

l‟infant, incidint en aspectes com els cognitius, els motors, els socials i els emocionals. 

Objectius 

Obtenir una bona formació, educar al nen i a la nena tant en els aspectes de l‟activitat física (experimentar 

una gran diversitat de situacions motrius, descobrir el propi cos i aprendre les possibilitats i limitacions de 

moviment d‟aquest cos), com els aspectes cívics i de comportament personal, susceptibles d‟ésser 

enriquits per l‟educació motriu. 

Metodologia 

S‟oferirà als infants el ventall més ampli possible d‟experiències i situacions motrius variades i 

diversificades, desenvolupant alhora formes diverses de desplaçament (caminar, córrer, trepar, quadra 

pèdia, reptacions, etc.) i maneig d‟objectes. 

Es buscarà sempre el gaudiment i l‟experimentació en el joc i les formes jugades experimentant i 

fomentant el domini de les habilitats i destreses motrius bàsiques. 

No s‟oblidarà el joc simbòlic i el joc col·lectiu (treballant i despertant actituds de col·laboració, respecte i 

convivència). 

ESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P3. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-10 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà en Roger Andreu (rogeraamondon@gmail.com) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme al gimnàs de l‟escola. 

Els nens i nenes hauran de vestir roba còmoda, esportiva. 

El preu del curs és de 19€/mes. 
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JOCS PRE-ESPORTIUS 

 
Presentació 

Des del punt de vista educatiu, el procés d‟iniciació esportiva no s‟ha d‟entendre com el moment en que 

es comença la pràctica d‟un esport concret, sinó com una acció pedagògica que, tenint en compte les 

característiques del nen/a i les fites a assolir, el porta a anar evolucionant progressivament fins arribar al 

domini de cada especialitat motriu.  

 

Objectius 

Desenvolupar les habilitats motrius mitjançant el joc i les formes jugades. 

Descobrir les possibilitats motrius del cos en relació als companys i companyes mitjançant 

l‟experimentació de diferents vivències. 

Tenir cura de les conductes de comportament social. 

 

Metodologia 

L‟activitat servirà per desenvolupar els esquemes motors de base: córrer, saltar, agafar, rodolar, enfilar-

se... així com les habilitats motrius més especifiques: xutar, llançar i passar… Tot això en un marc lúdic i 

que presenti, alhora, els jocs de grup. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P4 i P5. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-12 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà Roger Andreu (rogeramondon@gmail.com) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme al gimnàs de l‟escola en el cas de P4 i a la pista poliesportiva en el cas de P5 

Els nens i nenes hauran de vestir roba còmoda, esportiva. 

El preu del curs és de 19€/mes. 
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MULTIESPORT 

Presentació 

En aquesta etapa es manifesten d‟una manera més concreta las habilitats i tendències que el nen/a té en el 

camp de joc. Per tal d‟ajudar-nos a descobrir quines poden ser les seves preferències esportives convé, 

mitjançant els jocs, treballar una mica tot tipus d‟esports,  per tal de no especialitzar-los i així afavorir el 

seu desenvolupament global. 

Objectius 

Evolucionar a través de l‟experimentació (“ésser capaç de fer les coses”) a una etapa d‟increment de la 

dificultat, mitjançant la iniciació pre-esportiva (“ser capaç de fer-les millor”). 

Ser capaç d‟identificar els elements explicats amb anterioritat i arribar després a unes conclusions en 

forma de moviment o altre tipus de resposta eficaç. 

Tenir un comportament “esportiu”: saber guanyar i perdre. Respectar el companys adversaris i les normes 

especifiques de cada joc. 

Metodologia 

S‟utilitzaran accions d‟esports convencionals com llençar a cistella, colpejar amb el base, toc de voleibol, 

utilitzar l‟estic, etc… per desenvolupar les habilitats motrius. Es treballarà l‟acrobàcia elemental (salt del 

poltre, salt del plínton, etc…) i el desenvolupament de l‟equilibri. 

També s‟ensenyaran jocs col·lectius (pre-esports amb reglaments simplificats tal com el vòlei a un bot, 

“balon tiro”, “pitxi”, bàsquet sense botar, etc…). Es treballaran pre-jocs d‟esports com rugbi, hoquei, 

voleibol, bàsquet, futbol, handbol i beisbol.  

. 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 1r. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal.  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-15 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà en Roger Andreu (rogeramondon@gmail.com) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a la pista 

Els nens i nenes hauran de vestir roba i calçat esportius. 

El preu del curs és de 19€/mes 

Activitat subvencionable 
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TEATRE 

 
Presentació 

El teatre és una eina d‟expressió i de creativitat perfecta per als infants. 

En les nostres classes treballem tots els aspectes del teatre, des de la interpretació, fins a la dramatúrgia, 

passant pel vestuari, l‟escenografia, la llum, el so i la música. 

Es tracta de donar eines per expressar-se. Però també de despertar la passió pel teatre i per la narració 

audiovisual, en tots els seus aspectes. És a dir ajudar a entendre i gaudir els espectacles, siguin en el 

format que siguin. 

Mestres 

L‟activitat es realitza per diferents mestres: Pau Plana, Cris Vidal, Anna Prats, Mar Solà, i Ester Sellés. 

Els mestres tenen coneixements educatius i teatrals complets. Porten més de 10 anys dedicant-se al teatre 

juvenil i infantil, i a l‟ensenyança. 

Cada un d‟ells, a més de tenir un coneixement complet de les eines educatives teatrals ha adquirit diverses 

especialitzacions. 

- Pau Plana: Especialització en text i tècnica teatral. 

- Cristina Vidal: Especialització en veu i maquillatge. 

- Anna Prats: Especialista en veu i text teatral 

- Mar Solà: Experta en teatre infantil i expressió corporal 

- Ester Sellés: Pedagoga. 

Cada grup treballarà habitualment amb un d‟aquests especialistes que serà el referent al grup i, 

puntualment, hi haurà sessions temàtiques amb la resta d‟‟especialistes. 

Objectius 

- Vèncer la vergonya i la por. 

- Aprendre a comunicar verbalment i gestualment. 

- Descobrir el món del teatre i de les arts escèniques. 

Mètode 

1. Expressió corporal:  

a. Jocs de mímica  

b. Jocs d‟imitació  

c. Jocs de representació de sentiments, emocions.  

d. Jocs musicals  

 

2. Expressió verbal:  

a. Explicació de contes (per part dels alumnes).  

b. Representació d‟escenes de contes o gags.  

c. Improvisació d‟escenes.  

d. Creació de personatges. 

e. Imitació de personatges coneguts.  

f. Jocs amb la veu:  

Diferències agut / greu.  



28 

Diferències ràpid / lent.  

Diferències alt / baix.  

Diferències jove / vell.  

Vocalització dramàtica: teatre, opera, mímica, cinema, televisió... 

 

3. Relaxació i concentració: 

a. Control de la respiració  

b. Escalfament del cos.  

c. Escalfament de la veu 

d. Capacitat de concentració 
 
4. Utilització d‟elements: 

a. Maquillatge 

b. Titelles 

c. Música 

d. Escenografia 

 

5. Comprensió: 

a. Comprensió i anàlisi de la narració de contes. 

b. Comprensió i anàlisi de textos teatrals 

c. Comprensió i anàlisi de guions audiovisuals. 

 

6. Teoria: 

a. Reconeixement dels diferents professionals del teatre: actor, director, autor, escenògraf, 

il·luminador, etc. 

b. Reconeixement dels diferents gèneres teatrals: comèdia, drama, tragèdia, musical… 

c. Reconeixement de les diferents tècniques de narració: teatre, opera, mímica, cinema, televisió... 

 

7: Extres: 

a. Possible sortides per veure espectacles teatral infantil, amb possibilitat de parlar amb els actors 

i creadors. 

 

Cursos 

 

En tots els cursos el mètode sempre és a través del joc i de la diversió de l‟alumne. S‟explora la seva 

creativitat i la seva expressió mitjançant tots els recursos. 

- PRIMERS CURSOS: P4 i P5 

Els primers cursos son més dedicats a la iniciació al teatre. Mitjançant el joc es treballen tots els aspectes 

teatrals, i audiovisuals. 

Al final de curs no es presenta cap espectacle, sinó una classe oberta amb exercicis i escenes treballades a 

classe. 

- INICI DE PRIMÀRIA: 1r i 2n 

Inici a la creació teatral. Sempre des del joc es creen escenes i arguments. S‟utilitzen diferents recursos 

per a representar i crear aquestes escenes. S‟enregistren arguments, escenes i petites obres en format 

audiovisual. 
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Al final de curs es crea un espectacle i es mostra el darrer dia. 

- PRIMÀRIA: 3r i 4rt 

Profunditzar en els arguments i el teatre. Es treballen guions escrits, s‟estudien, es munten. Treball de 

diferents recursos per muntar escenes ja escrites o de nova creació. S‟enregistren tot tipus de creacions en 

format audiovisual. 

Mostra d‟espectacle a final de curs. 

- PRIMÀRIA: 5è I 6è 

Recerca de l‟expressió artística. Treball dels diferents estils de narració, mètodes i gèneres. L‟expressió 

tècnica: a través del vestuari, la llum, la música, l‟escenografia i la direcció. Repartiment de feina i 

descoberta del treball en equip. 

Creació i realització d‟un espectacle o projecte de final de curs. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de P4 a 6è. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-10 alumnes. 

L‟activitat la durà a terme l‟empresa Expressa Teatre, sota la coordinació del Pau Plana Cervelló 

(pauplanacervello@gmail.com) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a la Sala d‟Audiovisuals o Música, depenent del dia i del grup. 

El preu del curs és de 29€/mes  
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JUDO 
 

 

Presentació 

El Judo és un esport olímpic de contacte recopilat de l‟antic sistema de lluita japonès anomenat jiu jitsu. 

Jigoro Kano, el seu creador, elimina d‟aquest art marcial totes les tècniques que poden resultar perilloses 

conservant les de major valor i aportant, al mateix temps, noves habilitats tècniques. 

Jigoro Kano concep el judo com una forma d‟educació física que afavoreix el creixement i el 

desenvolupament de la persona tant en l‟aspecte físic com en el personal.  

JU significa “flexibilitat, no resistència” i DO “camí”, de manera que el principi bàsic del Judo és el camí 

de la flexibilitat o la no resistència. 

Objectius 

La UNESCO reconeix el Judo com un esport ideal per als nens i nenes de 5 a 15 anys, per el seu alt 

contingut pedagògic. L‟objectiu principal de l‟activitat és que el nen s‟ho passi bé jugant i aprenent, i 

educar i formar als nens i nenes que el practiquen en l‟àmbit personal i motriu.  

A nivell personal: 

- Desenvolupa l‟autoestima a nivel personal, social (escolar) i familiar. 

- Desenvolupa les capacitats d‟autocontrol 

- Afavoreix l‟expressió de l‟afectivitat 

- Evita conflictes emocionals 

- Aporta seguretat en un mateix 

- Afavoreix la percepció d‟un mateix i dels altres 

- Canalitza l‟agressivitat i referma la personalitat 

- Afavoreix la concentració i la constància 

A nivell motriu: 

- Millora el control corporal 

- Treballa l‟orientació i la capacitat espaial 

- Desenvolupa qualitats com l‟equilibi i la coordinació 

- Incideix en les capacitats motrius bàsiques (desplaçaments, traccions…) 

- Desenvolupa les capacitats condicionants (força, resistència...) 

 

Metodologia 

L‟empresa Judo Nou Barcelona, treballa amb un programa molt didàctic d‟iniciació i perfeccionament del 

Judo tenint com a eina principal el joc i les formes jugades de lluita i pre-lluita. 

1r nivell (P4-P5) no s‟oferirà al „escola 

L‟objectiu principal és el de treballar la percepció espai-temporal, afavorir el desenvolupament de la 

psicomotricitat i l‟equilibri tant estàtic com dinàmic.  

Els eixos principals de l‟activitat són la iniciació a les caigudes, els jocs pre-lluita i el desenvolupament 

de les qualitats motrius com elements de l‟Educació Física de base. En aquest nivell s‟introdueixen també 

les primeres tècniques i es treballen els hàbits i conductes que envolten les sessions de Judo. 
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2n nivell (1r, 2n i 3r) 

Els alumnes amplien els seus coneixements sobre les tècniques de projecció i controls del Judo al terra i 

l‟aplicació d‟aquests mitjançant el joc i la iniciació a la lluita.  A més s‟inicien en el treball i 

desenvolupament de les capacitats físiques adequades a la seva edat, sense deixar de costat el foment dels 

valors morals que formen part del context d‟aquest esport, els quals ha de trasladar al seu comportament 

en la vida quotidiana (a casa, l‟escola i en les activitats esportives) 

3r nivell (4t, 5è i 6è) 

En aquest nivell els alumnes han assolit el nivell de maduresa que els permet introduir-se en un treball i 

perfeccionament tècnic més ampli. S‟introdueix l‟aprenentatge i desenvolupament de l‟estratègia, mentre 

que es segueixen treballant les capacitats físiques. 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 1r a 6è 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal. 

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 6-20 alumnes, tots ells acompanyats per un adult 

L‟empresa que se‟n farà càrrec serà Judo Nou Barcelona, i el seu responsable en Òscar Gispert Pons) 

El preu del curs és de 23€/mes. (si l‟alumne està matriculat al Turó del Cargol. hi hauria la possibilitat d‟exercir una 

segona hora de Judo a la setmana per tan sols 15 € a les instal·lacions de Lluïsos de Gràcia ) 
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MÚSICA 
(INFANTIL) 

 

Presentació 

L‟activitat de música de l‟escola la porta a terme Música Activa, una escola de música del barri 

mitjançant el Programa d‟Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu. Aquest mètode està estructurat en 8 

nivells que es poden començar a cursar a partir dels 3 anys, tot i que a l‟escola comencem als 4 anys, i a 

través de 4 aplicacions diferents per començar a estudiar a les diferents edats  

Objectius 

Assolir la formació que es proposa Música Activa entre els 14 i els 18 anys en el cas dels alumnes 

quecomencen a estudiar abans dels 6 anys.  

Metodologia 

S‟aplica el conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos”.  

Es treballen les següents assignatures:  

Llenguatge musical: 1 classe setmanal de 60 minuts.  

Matèries: ritme i melodia treballades a partir dels exercicis del conte musical.  

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: P4 i P5. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal. 

Els especialistes que la duran a terme seran la Isabel Darriba, la Míriam Darriba i l‟Abel Castelló 

(musicactiva@musicactiva.net) 

Reunions informatives i tutories personalitzades. 

El preu del curs és de 49€/mes. 

Altres informacions: 

✓Llibres: Llenguatge musical 20€/llibre Instrument 30€/llibre  

✓Matrícula: 30€/curs  

✓Descompte del 15% per a germans.  

✓Instrument: les classes d‟instrument són individuals, de durada de 30‟, i està previst que es facin en la franja horària 

de migdia (de 13 a 15h) en funció de la disponibilitat d‟espais a l‟escola. 

Preu: 58 €/mes 

 
 

 
 
 
 



33 

MÚSICA     (PRIMÀRIA) 
 

Presentació 

L‟activitat de música de l‟escola la porta a terme Música Activa, una escola de música del barri 

mitjançant el Programa d‟Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu. Aquest mètode està estructurat en 8 

nivells que es poden començar a cursar a partir dels 3 anys, tot i que a l‟escola comencem als 4 anys, i a 

través de 4 aplicacions diferents per començar a estudiar a les diferents edats  

Objectius 

Assolir la formació que es proposa Música Activa entre els 14 i els 18 anys en el cas dels alumnes que 

comencen a estudiar abans dels 6 anys.  

Metodologia 

Es treballen les següents assignatures:  

Llenguatge musical: 1 classe setmanal col·lectiva de 60 minuts  

Instrument: 1 classe individual de 30 minuts, i a partir del nivell 2 o 3 de programa, una classe 

individual de 30 minuts i a més a més un laboratori d‟instrument (classe compartida d‟instrument en petit 

grup d‟alumnes) de 30 minuts.  

Matèries i continguts de llenguatge musical: a l‟assignatura de llenguatge musical aprenem a “parlar, 

llegir i escriure música” mitjançant els exercicis d‟improvisació amb els que aprenem a parlar rítmica i 

melòdicament i els exercicis de composició amb els que aprenem a llegir i a escriure.  

Aquestes dues formes de construir, improvisar i composar, s‟apliquen al so musical i donen lloc a les 

matèries de RITME, MÈTRICA, MELODIA i HARMONIA que treballem a les classes de llenguatge.  

La formació inclou tots els continguts que tradicionalment s‟imparteixen mitjançant les matèries de 

solfeig i de teoria de la música que en aquest cas estan treballats d‟una manera totalment diferent i través 

de la construcció de fragments musicals creats pel propi alumne. 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: 1r a 6è. 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal fins a 3r i d‟una hora i mitja de 4t a 6è.  

Els especialistes que la duran a terme seran la Isabel Darriba, la Míriam Darriba i l‟Abel Castelló 

(musicactiva@musicactiva.net) 

Reunions informatives i tutories personalitzades. 

El preu del curs és de 44€/mes 

Altres informacions: 

✓Llibres: Llenguatge musical 30€/llibre Instrument 30€/llibre  

✓Matrícula: 30€/curs  

✓Descompte del 15% per a germans.  

✓Instrument: les classes d‟instrument són individuals, de durada de 30‟, i està previst que es facin en la franja horària 

de migdia (de 13 a 15h) en funció de la disponibilitat d‟espais a l‟escola. Preu 60€/mes 
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IOGA 

 

Presentació 

El ioga és una pràctica mil·lenària que ha beneficiat a l'ésser humà des de l‟antiguitat. 

Els nens i les nenes poden gaudir també d'aquesta activitat que combina assanes (postures), respiracions i 

meditacions; així com ens ensenya a escoltar i respectar el nostre cos tal i com és. També ens ajuda a 

treballar la força, l'agilitat i l'equilibri tant físic com mental o emocional. 

La classe de ioga és un moment sobretot per passar-ho bé, una estona de joc, on es buscarà estar a gust, 

poder-nos expressar, cultivar valors com el respecte, l'amistat, la creativitat i l'escolta d'un mateix i de 

l'altre. 

Es busca sembrar una llavor en cada nen i nena per tal de portar-ho a la pràctica en el dia a dia. 

 

Objectius 

Com és una activitat tant física com mental i emocional, els objectius van en vàries direccions. 

Per una banda, a nivell físic, l'objectiu és donar a l'alumne més consciència corporal, millorant la postura, 

agilitzar, enfortir, i flexibilitzar el cos, així com millorar l'equilibri i la pauta respiratòria. 

A nivell mental buscarem tranquil·litzar la ment, mitjançant el control de la respiració, així com buscar 

moments de silenci o de quietud. 

A nivell emocional, es proporcionaran eines per poder mirar endins, saber distingir les diferents emocions 

i expressar-les adequadament, sense judicis. 

 

Metodologia 

L'eina per aconseguir tot això sempre serà el joc. Una classe sempre molt dinàmica, sense que falti en cap 

sessió un moment de quietud, tant sigui quedant-nos escoltant el so del propi cor, com una música, com 

fent-nos un massatge. 

A l'arribar sempre seurem en rotllana, escoltant com està el nostre cos, corregint la postura i allargant la 

respiració. Tots junts llavors cantarem un mantra per començar la classe. 

Després vindrà l'estona de pràctica més dinàmica: salutacions al sol tot cantant, jocs de quedar-nos 

congelats en diferents postures, pràctica de postures noves, exercicis d'equilibri, ioga en parelles... 

Abans d'acabar la sessió, un breu relax, un massatge o algun exercici de respiració. 

I finalment, alguna cançó en rotllana. 
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DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: a partir de P3 fins a P5. 

La durada de les competicions sol ser d‟una hora setmanal. 

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-10 alumnes. 

L‟activitat la durà a terme l‟empresa Mamayoga, sota la coordinació de l‟Àgata Subirats i un equip de professionals 

liderats per aquesta  (agata@mamayoga.es) 

El preu del curs és de 22€/mes. 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme a l‟aula d‟audiovisuals.. 

Cal que els nens i les nenes vinguin amb roba còmoda i mitjons antilliscants si fa fred per anar descalços, ja que 

l'activitat es fa sense sabates. 
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ROBÒTICA 
 

Presentació 

Lego Education Robòtix és una activitat extraescolar innovadora que desenvolupa les habilitats i 

competències del s.XXI i promou l‟interès per la ciència i la tecnologia. 

Contribuim a que els nostres joves creatius siguin actius, solucionadors de problemes i capaços de 

treballar en equip. 

Objectius 

- Construir i programar robots 

- Adquirir experiència amb sensors, motors i brick intel·ligent 

- Descobrir la programació controlant dispositius reals d‟entrada i sortida, física (energies, força i 

velocitat) i conceptes matemàtics d‟una forma divertida 

- Desenvolupar solucions, seleccionar, contruir, provar i avaluar 

- Fomentar la comunicació, compartir idees i treballar en equip 

Metodologia 

La etodologia de Lego Education es basa en construcció activa i el descobriment guiat per l‟alumnat.  

Dissenyaran, contruiran i programaran el seu propi robot amb Lego MINDSTORMS Education.  

Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels diferents motors i sensors. Tot això a través de 

problemàtiques a resoldre relacionades amb el món real. 

 

DESENVOLUPAMENT 

Cursos als que va destinats: de 3r a 6è 

La durada de l‟activitat serà d‟una hora setmanal.  

Els grups tindran una ràtio mínima i màxima de 8-12 alumnes. 

L‟especialista que la durà a terme serà de l‟empresa Robòtix Lego Education (www.robotix.es). L‟especialista està 

certificat per LEGO Education Academy. La persona responsable de la operativa de les extraescolars és la Raquel 

Vallejo (rvallejo@robotix.es) 

Es lliuraran informesde seguiment 2 cops l'any. 

L‟activitat es durà a terme una aula de primària.  

El preu del curs és de 50€/mes per 3r i 53 €/mes + 30€ en qüestió d’alta i materials (que escobraran en el rebut 

d’octubre). 

 

 

http://www.robotix.es/
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ACTIVITATS PER FAMÍLIES 

 
BATUCARGOL 

 
La BATUCARGOL és el nom amb que es coneix el grup de Batucada de l'escola Turó del Cargol, 

formada per gent de totes les edats: nenes i nens, mares i pares, avis, àvies... 

Va néixer el 2009 a petició de la Comissió de Festes de l'AMPA que trobava a faltar algun tipus 

d'animació per celebrar les diverses festes que celebràvem. I aprofitant els coneixements d'un pare de 

l'escola es va engegar el projecte de crear una batuca. 

Des d'aleshores ja hem participat a diverses festes escolars com ara la de Sant Jordi, la Festa de Fi de curs 

escolar, així com també en festes: Sant Jordi, Fi de curs, Festes de Sta. Eulàlia, Carnerstoltes, Festa d ela 

primavera, Camí escolar (escoles del barri i forànies), SOS escola. Últimament també hi ha famílies de 

fora el Turó, o sigui que és una activitat oberta a les altres escoles i al barri en general. 

Qui vulgui participar que vingui un dilluns a probar-ho 

Així que ja ho sabeu... si voleu percutir a la Batucargol heu de venir ! 
 
 

DESENVOLUPAMENT 

L‟activitat es porta a terme els dilluns de les 18.00h a les 19.30h. 

L‟especialista que porta la baqueta és el pare de l‟escola Joan Cabacés (joancabaces@joancabaces.com) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

TAI-TXI 
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El tai-txi és un exercici suau pel relaxament i la salut. És una meditació en moviment, que està 

encaminada a la integració de cos-ment-ànima, tot fent fluir la energia del cos. Et servirà per recuperar 

salut i trobar una via de creixement personal. 
 

Aquesta activitat va encarada exclusivament a adults, d‟aquí que es realitzi de les 20.30 fins a les 22h un 

cop per setmana. 

 

DESENVOLUPAMENT 

L‟activitat es porta a terme els dimecres de les 20.30h a les 22h. 

L‟especialista que porta aquesta activitat és l‟ex-pare de l‟escola Dani Franco. 

Cal vestir roba còmoda i portar una estora o similar per posar a terra. 

Activitat totalment gratuïta. 

L‟activitat es realitza al gimnàs de l‟escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÀSQUET DE MARES 
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Aquesta activitat neix de la necessitat d‟un grup de mares interessades en practicar l‟esport, i més 

concretament, el bàsquet. Amb aquest objectiu és vol crear un equip de mares de l‟Escola Turó del 

Cargol, per tal de poder aprendre i gaudir del bàsquet.  

Es planteja realitzar un entrenament setmanal amb una durada d‟una hora i mitja tots els dilluns a partir 

de les 20h. Els entrenaments es basaran en l‟aprenentatge dels conceptes claus del bàsquet, compartint 

també moments de cohesió com a grup. 

Si hi ha mares o pares interessats en crear equip o grup d‟entrenament que no sigui els dia adjudicat, 

preguem us poseu en contacte amb la comissió o li feu saber a la Maite 

 

DESENVOLUPAMENT 

L‟activitat es porta a terme els dia a concretar segons inscrits i entrenador de 20.30h a 22h. 

L‟especialista que porta aquesta activitat és Rodrigo (a confirmar al setembre) 

Cal vestir roba d‟esport. 

El preu del curs variarà en funció de les inscripcions, el curs anterior era de 15€/mes. 

L‟activitat es realitza a la pista de l‟escola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TURÓ SINGERS 

 

Si t‟agrada cantar, tens ganes de fer-ho en grup i, sobretot, de passar una bona estona, estàs d‟enhorabona. 

Des del curs 2017-18 i sota la direcció de la Rocío Seligrat, Turó Singers assaja cada dijous un repertori 

variat que va del gospel a la música africana, passant pel pop, el soul i el rhythm and blues.  
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No cal experiència prèvia en cant coral ni tenir coneixements de música, només cal tenir veu i ganes 

d‟utilitzar-la i passar-ho bé. 

L‟activitat es realitza a l‟aula de música de l‟escola tots els dijous a de 21h a 22:30h i està oberta a 

tothom: pares, mares, familiars, amics i coneguts del Turó del Cargol i, en general, a tot el barri de la 

Salut. 

 

DESENVOLUPAMENT 

L‟activitat es porta a terme els dijous de 21h a 22.30h. 

L‟especialista que porta aquesta activitat és Rocío Seligrat 

El preu del curs variarà en funció de les inscripcions, el curs anterior era de 18€/mes. 

L‟activitat es realitza a l‟aula de música de l‟escola. 
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BÀSQUET DE PARES 
 
 
Aquesta activitat neix de la necessitat d‟un grup de pares interessats en practicar esport, i més 

concretament, el bàsquet. Amb aquest objectiu i el de passar una bona estona i gaudir del bàsquet, un grup 

de pares es reuneixen els dimarts (o dimecres si hi ha junta dimarts) a la pista de l‟escola. . 

Si hi ha mares o pares interessats en crear equip o grup d‟entrenament que no sigui els dia adjudicat, 

preguem us poseu en contacte amb la comissió o li feu saber a la Maite 

 

DESENVOLUPAMENT 

L‟activitat es porta a terme els dimarts al vespre.  

Cal vestir roba d‟esport. 

És una activitat gratuïta perquè no tenen entrenador 

L‟activitat es realitza a la pista de l‟escola. 
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HORARIS 
 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

CICLE INFANTIL 

P-3 16 a 17  PSICOMOTRICITAT DANSA IOGA NATACIÓ 

P-4 16 a 17 TEATRE ANGLÈS  DANSA 
IOGA 

ESPORT 
NATACIÓ 

P-5 16 a 17 TEATRE IOGA ESPORT 
ANGLÈS 

 DANSA 
NATACIÓ  

CICLE INICIAL 

1r 16 a 17 MULTIESPORT 
TEATRE 

ANGLÈS 

CIRCB 
BÀSQUET 

ESCACS NATACIÓ 

 17:05 a 18:05    JUDO  

2n 16 a 17 BÀSQUET 
TEATRE 

ESCACS 
CIRCB 

ANGLÈS 

BÀSQUET 
NATACIÓ 

 17:05 a 18:05    JUDO  

CICLE MITJÀ 

3r 16 a 17 BÀSQUET
C
 ANGLÈS 

CIRCB 

BÀSQUET
C
 

ROBÒTICA NATACIÓ 

 17:05 a 18:05 ESCACS
C
 TEATRE ESCACS

C
 JUDO  

4t 

16 a 17 ANGLÈS BÀSQUET
C
 CIRCB 

BÀSQUET
C
 

ROBÒTICA 
NATACIÓ 

17:05 a 18:05 JUDO 
TEATRE 

ESCACS
C
 

 ESCACS
C
  

CICLE SUPERIOR 

5è 16 a 17 ESCACS
C
 ROBÒTICA 

ESCACS
C
 

ANGLÈS 
TEATRE NATACIÓ 

 17:05 a 18:05 JUDO BÀSQUET
C
  BÀSQUET

C
  

6è 

16 a 17 ESCACS
C
 ROBÒTICA ESCACS

C
 

TEATRE 

ANGLÈS 
NATACIÓ 

17:05 a 18:05 JUDO BÀSQUET
C
  

 

BÀSQUET
C

 

 

 

FAMÍLIES 

18:00 a 19:30  BATUCADA     

20:30 a 22:00   
BÀSQUET DE 

PARES 
TAI-TXI 

BÀSQUET DE MARESD 

TURÓ SINGERSE 
 

ALa durada d'aquesta activitat és de 1h 15' (de 16:15 a 17:30h) 
B Donat que la durada de l'activitat és d'1.30h. l'horari d'aquesta activitat serà de 16.00 a 17.30h 
C Opció d'apuntar-se a una o a les dues sessions 
D Horari de 20 a 21:30h 
E Horari de 21 a 22:30h 


