
Extracurricular 

ENGLISH 
Escola Antoni Tàpies - Sant Boi de Ll.

Una hora i mitja de 
classe setmanal per a 
alumnes de P3 a 6è en 
horari de migdia o de 
tarda

2
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Una ressenya 
setmanal amb 
informació del treball 
de classe i dos 
informes anuals.

Grups reduïts de 10 a 
12 alumnes de P4 a 6è 
i de 8 a 10 de P3.

Dissenyar les 
programacions amb 
l'equip coordinador de 
llengua estrangera de 
l’Escola. 

Activitats pràctiques i 
lúdiques que amplien i 
reforcen el contingut, 
el vocabulari i les 
estructures 
gramaticals apreses a 
classe.

3 Treballar per 
l’assoliment de 
l'autonomia suficient 
per expressar-se sense 
limitacions.
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Estàs preparat per obrir les 
portes del futur als teus fills?

mysecondlanguage.estelf. 629.418.856.                                                                                 info@mysecondlanguage.es

Preu NO SOCI: 36 € mensuals. 
Matrícula: 15€ a l’inici de curs. 

Duració: octubre-maig 
10% de descompte a partir del segon germà 

SESSIONS

GRUPS

COMUNICACIÓ

UNITATS

ACTIVITATS

COMPROMÍS

CURS Dies Horari Preu*

Infantil Dl/Dm 14:00 a 14:45 32 €

Infantil Dl/Dm 16:30 a 17:15 32 €

1st grade Dm/Dj 14:00 a 14:45 32 €

2nd grade Dm/Dj 13:15 a 14:00 32 €

C. Inicial Dm/Dj 16:30 a 17:15 32 €

3rd grade Dl/Dm 13:15 a 14:00 32 €

4 th grade Dl/Dm 12:30 a 13:15 32 €

C. Superior Dm/Dj 12:30 a 13:15 32 €

Reunió informativa: dilluns 16 de setembre a les 16:45



Workshops 

ROBÒTICA EDUCATIVA 
Escola Antoni Tàpies - Sant Boi de Ll.

Una hora de classe 
setmanal per a 
alumnes a partir de 2n 
de primaria en horari 
de migdia o de tarda.
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Una ressenya 
setmanal amb 
informació del treball 
de classe i dos 
informes anuals.

Grups reduïts de 8 a 10 
alumnes.

Lego WeDo per a nens 
i nenes de 7 a 12 anys. 
Lego Mindstorm per a 
nens i nenes de 10 a 
16 anys.

Activitats pràctiques que 
fomentin l'aprenentatge 
significatiu, desenvolupin 
la creativitat i el treball 
en equip i que permetin 
crear solucions 
sorprenents i inesperades 
per als desafiaments 
quotidians.

3 Treballar per 
l'assoliment de 
l'alfabetització digital 
bàsica i la tolerància a 
l'error.
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Estàs preparat per obrir les 
portes del futur als teus fills?

mysecondlanguage.estelf. 629.418.856                                                                                 info@mysecondlanguage.es

*Preu NO soci: 35,50€ mensuals. 
Matrícula: 15€ a l’inici de curs. 

Duració: octubre-maig 
10% de descompte a partir del segon germà 

SESSIONS

GRUPS

COMUNICACIÓ

EQUIPS

ACTIVITATS

COMPROMÍS

CURS Dies Horari Preu

Robótica i Dijous 12:30 a 13:30 31,5 €

Robótica II Dijous 14:00 a 15:00 31,5 €

Reunió informativa: dilluns 16 de setembre a les 16:45


