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Apreciades famílies, 
 
Amb aquest dossier us donem a conèixer un seguit d'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que el Col·legi  Sant 
Josep  posarà en marxa a partir del divendres  1 d’octubre i fins a finals de Curs. 
 
Aquestes activitats es relacionen a continuació, indicant al mateix temps els dies que es faran, l'horari a 
seguir, el lloc, el preu i el Professor(a) que les impartirà. Aquestes variables, en funció del nombre 
d'alumnes que s'apuntin, poden experimentar alguns canvis posteriors en benefici dels mateixos 
alumnes, que si es dona  el cas s’informaran puntualment.  
 
Veureu que en cada una de les activitats exposades s’adjunta un enllaç  a partir del qual podeu accedir 
a un vídeo on podreu conèixer els professors responsables de l’extraescolar  així com l’essència de 
cadascuna d’elles.  
 
Aquestes activitats extraescolars es cobraran per rebut bancari en tres vegades: una  INSCRIPCIÓ  del 
30% de l’import de l’activitat que es cobrarà  en el rebut del mes d’OCTUBRE (02-11-2021),  un SEGON 
PAGAMENT del 20% que es cobrarà en el rebut del mes de DESEMBRE (31-12-2021)  i un TERCER 
PAGAMENT del 50% restant que es cobrarà en el rebut del mes de FEBRER (28-02-2022). 
 
 
Per apuntar-s'hi cal emplenar degudament la BUTLLETA adjunta en el següent link 
https://forms.gle/5nQFVLbGuqE4vq1U6 . També es pot lliurar en format físic el primer dia de curs - 
13 de setembre 2021- a la Recepció del col·legi. En aquelles activitats que hi hagi més sol·licituds que 
vacants, es TINDRÀ  MOLT  EN  COMPTE  LA  DATA  D’INSCRIPCIÓ.  En aquelles que el nombre de 
sol·licituds sigui reduït i no permeti realitzar-les, es donarà la possibilitat de fer-ne d’altres. 
 
Es farà l’avís pertinent als alumnes que no puguin fer l’activitat sol·licitada. 
 

Les Activitats Extraescolars seguiran el mateix tractament que la resta d’Activitats 
Curriculars pel que fa al Pla d’Organització de Centre amb una sèrie de previsions per 
garantir la seguretat d’alumnes i professionals, i per establir les mesures de protecció i 
en el seu cas, la traçabilitat. 
 
 
Esperant que les Activitats Extraescolars que us proposem les trobeu interessants, us donem les gràcies 
per la vostra col·laboració i aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos molt cordialment. 
 
                                      
 
                                                                                                             LA  DIRECCIÓ      
                                                  
 
                                                     

 
 
 

        

https://forms.gle/5nQFVLbGuqE4vq1U6
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ACTIVITATS  PER A  ED. INFANTIL,  ED. PRIMÀRIA,   
ED. SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES: 
 
L'objectiu d'aquestes Activitats Esportives és iniciar al nen(a) als fonaments dels diferents esports: 
Hoquei, Bàsquet, Voleibol, Patinatge Artístic,  Iniciació a l’Esport ...  
 
Aquestes activitats es practicaran al llarg del curs en horari extraescolar, podent-se modificar els 
diferents esports en funció de la seva participació als Jocs Esportius del Penedès (JESPE) que 
normalment seran els dissabtes al matí, sempre que hi participin un mínim de 10 alumnes. En cas 
de participar-hi es repercutirà el cost corresponent  que en el seu moment s’informarà. 

 

1. ESCACS                          
 
Entre altres valors, la pràctica dels escacs potencia la memòria de l’alumne i la seva capacitat de 
concentració. A més, ajuda l’alumne a tenir una millor capacitat d’elecció entre diferents 
possibilitats en un moment determinat (“pla de joc”), i enforteix el pensament lògic i racional. Com 
en d’altres esports i jocs, permet a l’alumne entendre i posar a la pràctica valors com l’amistat i el 
respecte a l’adversari, a través de la bona educació i l’esportivitat. 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing 
 
ACTIVITAT:                    PER A NENS I NENES DE 1r a 6è DE PRIMÀRIAi 1r d’ESO 
DIES i HORARI:    Dilluns  de 14.00h a 15.00h 
LLOC:                   Biblioteca del Col·legi 
PREU:                   169 €/Curs Escolar 
MATERIAL:                      En cas que el professor cregui convenient l’ús d’un llibre per a reforçar la  
                                          pràctica de l’activitat, s’informarà més endavant.  
 
MONITORS:                  Consell Esportiu de l’Alt Penedès, empresa especialitzada en  
                                     activitats esportives. 

                                                                                                      
Des del Consell Esportiu de l’Alt Penedès s’organitza anualment el Campionat Comarcal d’Escacs  
(mes de febrer/març) que determina els representants de la nostra comarca per a la posterior Final 
Provincial i Final Nacional dels Jocs Escolars.     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                       

https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing
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2.  MULTIESPORTS   
 

És molt important que  els nens practiquin tots els tipus d’esports per tal d’adquirir una gran riquesa 
de domini dels patrons motors, implicant que quan triïn l’esport definitiu els serà de gran ajuda. 
Futbol, bàsquet, hoquei, mata conills, jocs adaptats, són els que es practiquen en aquest grup. 
 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing 
 
ACTIVITAT:                   PER A NENS I NENES DE P5, 1r i 2n CURS DE PRIMÀRIA  
DIES i HORARI:  Dilluns  de 17.00h a 18.30h  
LLOC:                 Pati d’Ed. Primària 
PREU:                 254€/Curs Escolar 
MONITORS:                Consell Esportiu de l’Alt Penedès, empresa especialitzada en  
                                    activitats esportives. 

                                                                                                    
 
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès organitza trobades poliesportives arreu de la comarca amb 
l’objectiu que els nens i nenes de les diferents escoles de la comarca que fan aquesta activitat 
poliesportiva puguin reunir-se i passar una bona estona practicant l’esport plantejat. Es pretén 
organitzar, per al curs 2021-2022,  trobades de minibàsquet, mini futbol, tennis, mata conills i 
atletisme. 
 
 

3. VOLEIBOL  
 

El voleibol és un esport que combina una bona preparació física i tècnica, desenvolupant la 
velocitat, la coordinació i aspectes perceptius com ara la noció espacial, amb el treball en equip. La 
pràctica d’aquesta disciplina esportiva aporta aspectes molt positius en la formació humana, tant en 
valors col·lectius com individuals. 
Els jugadors i les jugadores tenen la possibilitat de participar de les lligues escolars. Aquesta activitat 
s’ofereix per dues sessions a la setmana. Cal sumar-hi el partit del dissabte matí. 
Informació de les lligues i trobades a www.jespe.org. 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing 
 
 
ACTIVITAT:                  PER A NOIS i NOIES DE 5è i 6è  DE PRIMÀRIA i 1r i 2n D’ESO. 
DIES i HORARI:  Dilluns de 17.15 h a 18.45h 
LLOC:                 Pati de Secundària 
PREU:                 254€/Curs Escolar 
MONITORS:                Consell Esportiu de l’Alt Penedès, empresa especialitzada en  
                                   activitats esportives. 

                                                  
 

    

https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing
http://www.jespe.org/
https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing


5 

 

 

4. PATINATGE   ARTÍSTIC                
 
El patinatge artístic és una disciplina esportiva que combina força, sincronització i moviments de 
dansa. L’ originalitat, el treball i les ganes de millorar i sorprendre són les bases d’aquest esport. El 
patinatge és molt més que posar-se uns patins, es tracta de transmetre els sentiments i les 
emocions que portem dins a través de la dansa i del patí.  
Us convidem a gaudir d’aquest esport amb nosaltres! 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1VLSI2gRPxE8LXLGjK7Dutsppkj8rG5qO/view?usp=sharing 
 
ACTIVITAT:       PER A NENS I NENES DE 4 ANYS  EN ENDAVANT 
 

o INICIACIÓ:  Dimarts de 17:00h a 18:30h 
o PERFECCIONAMENT PETITES: Dijous de 17:00h a 18:30h 
o PERFECCIONAMENT MITJANES:  Dijous de 18:30h a 20:00h 
o PERFECCIONAMENT GRANS:  Dimarts de 18:45h a 20:00h 

                                                             i dijous de 18:30h a 20:00h. 
o SECUNDÀRIA:  Dilluns de 18:45h a 20:00h i dijous de 18:30 a 20:00h 

 
Les alumnes que continuen fent l’activitat, s’inscriuran en el grup del qual formaven part el curs 
anterior. 
Les alumnes que s’ inscriuen per primera vegada cal que ens indiquin si han patinat mai o no. 
Les monitores es posaran en contacte amb vosaltres per tal de recomanar-vos el grup del qual 
formareu part.  
                             

LLOC:                     Pista interior i pista coberta. 
 
PREU:  

 INICIACIÓ:  254 €/ Curs escolar 

 PETITES:     254 €/ Curs escolar 

 MITJANES:  254 €/ Curs escolar 

 GRANS:       462 €/Curs escolar    

 SECUNDÀRIA:     462 €/Curs escolar 
            

MONITORES:          Júlia Gumà, Helena Simón   patinadores del Club de  
                                patinatge artístic de La Granada. 
 

 Cada patinador(a) s’ha de portar els seus patins.  
 A final de curs hi haurà una despesa addicional de vestimenta. 

   
            EL DIMARTS 14 DE SETEMBRE, A LES 19.30H, HI HAURÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA PER 
ACABAR DE DEFINIR GRUPS. LA IDEA, DE MOMENT, ÉS FER-LA PRESENCIAL A LA SALA D’ESTUDI 
DEL COL·LEGI; SE US INFORMARÀ SI HI HA CANVI.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1VLSI2gRPxE8LXLGjK7Dutsppkj8rG5qO/view?usp=sharing
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 El cost de la participació en la competició individual es calcularà en funció del 
nombre d’inscripcions (59€ aproximadament)  

 
 El cost de la participació en les exhibicions del JESPE es calcularà en funció del 

nombre de les inscripcions (25€ aproximadament) 
 

 El cost de la participació en la competició “xou” es calcularà en funció del nombre de 
les inscripcions (25€ aproximadament) 

 
             AQUESTES DESPESES S’INCLOURAN EN EL REBUT DEL MES QUE CORRESPONGUI 
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5. ESCOLA D’HOQUEI  
 
La secció d’hoquei patins del col·legi té com a únic objectiu la formació dels esportistes en la 
pràctica de l’hoquei patins i en la competició per equips a nivell federatiu, participant en totes 
aquelles lligues i competicions organitzades per la federació de patinatge i Consell Comarcal 
Esportiu. Es pretén també reforçar els valors del treball en equip, la disciplina, el respecte, la 
companyonia, l’esforç, la solidaritat, el compromís i tots aquells que puguin enriquir els participants 
en la formació com a persones.  
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1H7QO3absjrSTlsclqisx3Z59jyqp15tG/view?usp=sharing 
 

 GRUP INICIACIÓ 
 
ACTIVITAT:    PER A NENS I NENES DE P3 i P4.   
DIES i HORARI:  Dijous,  de 17.00h a 18.30h 
LLOC:                  Pista interior 
PREU:                 264 €/Curs Escolar. 
MONITORS:     A determinar 
 
 

 GRUP  PERFECCIONAMENT 
 
ACTIVITAT: PER A NENS I NENES DE P5 I TOTS AQUELLS QUE EL NIVELL HO 
                          REQUEREIXI.    
DIES i HORARI:   Dimarts i divendres  de 17.15h a 18.45h           
LLOC:               Pistes col·legi 
PREU:               528 €/Curs Escolar            Més les despeses derivades de possibles  
                                                                       competicions. 
MONITORS:   A determinar 
 
         HI HAURÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES INTERESSADES, EL  
         DIA 16 DE SETEMBRE.  LA IDEA, DE MOMENT, ÉS FER-LA PRESENCIAL A LA SALA    
         D’ESTUDI DEL COL·LEGI; SE US INFORMARÀ SI HI HA CANVI. 

 GRUPS D’INICIACIÓ a les 19.00h  

 GRUPS PERFECCIONAMENT  A LES 19.45h  
 

 HOQUEI FEDERAT    "COL·LEGI SANT JOSEP" 
 
ACTIVITAT:         Per a nens i nenes de 6 anys endavant, que prèviament hagin fet   
                             perfeccionament.  
DIES i HORARI:   Predeterminats 
PREU:                      A determinar 
MONITORS:      Entrenadors d'Hoquei 

https://drive.google.com/file/d/1H7QO3absjrSTlsclqisx3Z59jyqp15tG/view?usp=sharing
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6. DANSA      

 
 
La dansa és una activitat extraescolar basada en un conjunt de moviments realitzats al ritme de la 
música que, sense voler-ho, ensenya valors de responsabilitat, ambició i voluntat. 
 
La dansa per a infants aporta nombrosos  beneficis, no només per a la salut física, sinó també 
mental. 
 
Quan s’aprenen rutines de ball i coreografies, es millora la memòria i l’habilitat de realitzar vàries 
tasques a la vegada com l’harmonia entre el cos i la música, i l’equilibri.  
 
Cada vegada que un ballarí/ballarina pren una decisió quan està ballant, ja sigui per recordar un 
moviment, improvisar o seguir a una parella, està exercitant el cervell d’una manera saludable. 
Aquest pràctica ajuda a aprendre a interactuar entre iguals, a organitzar-se i concentrar-se, de 
manera que afavoreix a augmentar la confiança en un mateix. 
 
Els nens i nenes que practiquen dansa de manera rutinària i constant creixen amb sentit del ritme i 
consciència del seu cos i també desenvolupen agilitats mentals i físiques, com la creativitat, la 
imaginació, la musicalitat i l’expressió corporal.  
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing 
 
 
ACTIVITAT:    PER A NENS I NENES DE 1r,  2n i 3r  d'ED. PRIMÀRIA. 
DIES i HORARI:    Els dilluns. Una hora/setmana de 14.00h a 15.00h.    
PREU:                 167 €/Curs Escolar 
MONITOR:        Consell Esportiu de l’Alt Penedès, empresa especialitzada en  
                          activitats esportives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1NydVUsTNO7cQvseQfRsKjVZgQcHD0QYR/view?usp=sharing
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7. PSICOMOTRICITAT  
 
 
   
La psicomotricitat és una pràctica corporal que, a través de l’experimentació i la vivència de manera 
espontània del plaer sensoriomotor i la relació amb la persona adulta  i els altres nens i nenes, 
afavoreix el desenvolupament afectiu, emocional i cognitiu de l’infant, és a dir, el desenvolupament 
harmònic de la personalitat. 
Els nens aprendran a: 
   - Conèixer el seu propi cos i  identificar les possibilitats d’acció. 
   - Adquirir de forma progressiva una actitud autònoma pel que fa a la resolució de  
     situacions quotidianes, superant dificultats. 
   - Experimentar, manipular i explorar amb diversos materials, objectes i espais. 
   - Fer ús de la representació, com a mitja d’expressió i comunicació d’experiències 
     viscudes durant el joc de la sessió. 
   -Establir relacions afectives positives que facilitin la integració del subjecte en el grup. 
 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1kVpbbf3zkphSjtRb0JCAFI0Hrz-6qsIf/view?usp=sharing 
 
 
 
 
ACTIVITAT:                   PER A NENS I NENES DE P4 i P5.  
                                    L’activitat és d’ una hora setmanal. 
DIES i HORARI:  Dimecres de 14.00h a 15.00h.                                                                                                
LLOC:                 Aula psicomotricitat. Col·legi Ed Infantil. 
PREU:                 167€/Curs Escolar 
PROFESSORA:               Araceli Robles Centellas. Mestra amb Màster  de Psicomotricitat.      
 
 
 
 
Les sessions de psicomotricitat li permetran viure el plaer del moviment, de crear, de relacionar-
se i de  pensar, en el clima de seguretat física i afectiva que tot infant necessita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1kVpbbf3zkphSjtRb0JCAFI0Hrz-6qsIf/view?usp=sharing
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ACTIVITATS NO ESPORTIVES: 

 

8.  JUGUEM  FENT  TEATRE   

 
 PRIMÀRIA 

 
El teatre és una activitat que es treballa amb els nens i nenes dins el món del lleure i els serveix per a 
canalitzar les necessitats creatives. El taller de teatre, per tant, és un mitjà per aprendre a comunicar-se 
i a viure diferents tipus de personatges dins d'un ambient de joc i llibertat d'expressió. 
 
Els nens i nenes que faran aquest taller podran satisfer la necessitat d'expressió i comunicació dels seus 
pensaments i sentiments, desenvolupar la seva intel·ligència, la seva sensibilitat, el seu do de crítica i 
d'apreciació estètica.  
 
També s'aprendran a conèixer millor i a auto criticar-se, a enriquir els seus mitjans d'expressió, a ésser 
espontanis. 
 
El treball que es farà serà bàsicament: Expressió Corporal, Moviment Escènic, Joc Dramàtic, Expressió 
Oral, Murals i Disfresses. 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1m29qJaAGqPXBmbs2at0Q-YLE8-j0Nxfh/view?usp=sharing 
 
 
OBSERVACIÓ:  ELS ALUMNES DE 1r I 2n  DE PRIMÀRIA FARAN L’ACTIVITAT EN CATALÀ I DES DE 3r 

I FINS A 6è ES FARÀ EN  ANGLÈS 
 
 
ACTIVITAT:  PER A NENS I NENES D’ED. PRIMÀRIA  
DIES i HORARI:       L’activitat és de dues hores setmanals. 
                                    Dimarts i Dijous de 14.00h a 15.00h.                                    
PREU:   334 €/Curs Escolar 
PROFESSORS:       Sara Hormigos,  Gemma Martín i Auxiliars de Conversa.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1m29qJaAGqPXBmbs2at0Q-YLE8-j0Nxfh/view?usp=sharing


11 

 

 
 

9. CINEMA, EL 7è ART                            

 
 
Opino que el CINEMA -si encabim en aquest terme qualsevol tipus de narració  audiovisual-  és la 
més completa eina de que disposa avui en dia la humanitat per tal de crear i transmetre històries, ja 
sigui en l’intent d’entendre millor el món com a si mateix. 
 
L´extraescolar que proposo per als vostres fills i filles -CINEMA, el 7  ART- persegueix com a objectiu 
que aprenguin aquesta nova manera de comunicar-se que, al meu entendre, va més enllà  de la 
paraula, del so, de la llum, del moviment  i, sovint, resulta més que la suma de totes les altres arts 
que l’han precedida sense renunciar a cap  
d’ elles. 
 
En aquesta extraescolar explorarem el tresor  únic i particular d’idees i sentiments que les vostres 
criatures porten dins i aprendrem a treure-les fora transformant-los en històries. Aprendrem a crear 
arguments, personatges  i com s’estructura tot això  en un guió  cinematogràfic i posteriorment en 
una pel·lícula, de manera que l´espectador no se’ns adormi als cinc minuts de projecció . 
 
Segons Robert McKee, hi ha tres coses indispensables en una bona pel·lícula: la primera, un bon 
guió ; la segona, un bon guió ; i la tercera un bon guió. Comparteixo amb ell aquest convenciment i 
us avanço que la construcció  d’històries en forma de guió  són  l’eix fonamental d’aquesta 
extraescolar. Però  també   és indispensable que coneguin, aprenguin i practiquin tota la resta 
d’eines que són necessàries per poder dur un guió  a les pantalles: producció , so, càmera, 
muntatge, direcció  artística, interpretació , matèries que paral·lelament anirem coneixent i 
practicant. 
 
Els vostres fills i filles seran autors del curtmetratge que rodarem a final de curs, però  també  
formaran part de l’equip tècnic i, molt especialment, en seran les actrius i els actors protagonistes.  
 
Espero que us interessi el que  us proposo i que els animeu a participar en aquesta aventura. 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/1RJVwWYaWtjrmb2A95jOkeAM9ghUbTMl0/view?usp=sharing 
 
 
 
DIES i HORARI:             L’activitat és de dues hores setmanals. 
                                    Dilluns i dimecres de 14.00h a 15.00h. Per als alumnes de 4t, 5è i  
                                    6è  de Primària. 
                                    Dimarts i Dijous de 14.00h a 15.00h.   Per als alumnes d’ESO i  
                                    Batxillerat.                                    
PREU:   350 €/Curs Escolar 
PROFESSORS:       Xavi Berraondo Cavallé. Director & Guionista de Cinema i Sèries de 
                                    TV. Realitzador Audiovisual. 
 

NOVETAT!! 

https://drive.google.com/file/d/1RJVwWYaWtjrmb2A95jOkeAM9ghUbTMl0/view?usp=sharing
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10.   COSTURA CREATIVA     

 
Podria semblar que tornem alguns anys enrere, quan la costura era una assignatura obligatòria per 
les nenes (únicament) a l’escola, però no, no és això. Us presentem aquesta activitat extraescolar 
com un espai per desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants a través de fils, agulles i 
teixits. 
  
Li donarem la volta a la idea de que la costura és cosa d’àvies o de nenes, doncs la costura és per 
tothom qui la vulgui aprendre, i farem projectes per tots i totes! Principalment farem brodats i 
petits peluixos o creacions a mà, però tindrem una màquina de cosir i anirem aprenent a fer-la anar 
a poc a poc. 
  
La costura és una eina molt bonica per crear i explorar, que ens ajuda a desconnectar de pantalles i 
ritmes accelerats, i a donar-li valor a allò que estem fent amb les nostres pròpies mans. L’ambient 
que es crea en un espai de costura és molt calmat i ens permet connectar amb nosaltres mateixos, 
conversar amb els companys i donar valor i atenció a allò que estem fent.  
  
Al llarg del curs s’aniran proposant diferents petits projectes, i cada infant crearà la seva versió, 
explorant així la seva imaginació i creativitat. La dinàmica serà d’acompanyament, oferint als infants 
tots els recursos per a que puguin crear allò que tenen al cap.  
  
Començarem aprenent a cosir les puntades principals aplicades a un brodat, i a partir d’aquí, anirem 
fent petits projectes per anar aprenent noves coses com moneders, bosses, clauers, brodar 
fotografies en teixit, peluixos, etc. Segons les necessitats del grup explorarem més el brodat o bé la 
costura. 
  
Us animo moltíssim a que si teniu ganes d’aprendre a cosir, ho proveu, perquè segur que 
aprendrem moltes coses i crearem coses molt xules. Aquesta es l’activitat que m’hagués agradat fer 
a mi de petita, així que espero que aquesta proposta sigui engrescadora i una oportunitat a 
descobrir la costura! 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1a71OqaLwSN9EmDpU3EpcgsYWOb1GfK3Y/view?usp=sharing 
ACTIVITAT:  PER A NENS I NENES DE PRIMÀRIA 

DIES I HORARI: Aquesta activitat és d’una hora setmanal.  

  Dimarts  de 17:10h a 18:10h.  

PREU: 170€/ Curs escolar 

MATERIAL: 15€/Curs. Aquest import es cobrarà al mes de novembre (30-11-2021) 

PROFESSORA: Laura Barriendos Cordero. Modista tallerista. 

 
NOVETAT!!! 

https://drive.google.com/file/d/1a71OqaLwSN9EmDpU3EpcgsYWOb1GfK3Y/view?usp=sharing
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11.SENSE EMOCIONS NO HI HA APRENENTATGE         
 
Cal tenir presents les emocions i generar estímuls perquè el cervell aprengui i retingui, 
 
Un dels reptes actuals en la nostra societat és aprendre a gestionar des d’una visió constructiva les 
emocions, ja que moltes vegades ens manquen eines i estratègies per abordar-les. Les emocions són 
importants en la nostra quotidianitat i cal que les treballem a l’escola. Com podem activar 
l’aprenentatge des de l’emoció? Fomentant el benestar emocional, a partir del joc i l’expressió 
artística, que promouen la presa de decisions, la cooperació i la interacció entre l’alumnat i són un 
gran actiu pel desenvolupament cognitiu i sensorial. 
 
Les emocions regulen què decidim aprendre i com ho fem, per això el nostre objectiu és realitzar 
activitats en les quals permeti a infants i joves identificar-se, que els generi curiositat o reptes, que 
els permeti gaudir del que s’ha après i promoguin l’apropiació del repte que els suposa el que ens 
manca per aprendre, tot fomentant actituds positives i constructives, així com el plaer intel·lectual i 
el plaer derivat de la interacció social tot reconeixent l’esforç i la implicació dels participants. 
 
El que aconseguirem amb això, serà construir alumnes motivats, sent capaços de prendre decisions i 
d’expressar-se als altres, amb la capacitat d’atendre, entendre i gestionar els conflictes que es 
presentin en el seu dia a dia, ja que sense emocions, no hi pot haver atenció ni curiositat, no hi ha 
aprenentatge ni memòria. 

 
«Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut» Aristòtil. 
 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/1_E487Aup_lCsYnsddMXrPNtWoLDDnkvg/view?usp=sharing 
 
 
 
DIES i HORARI :          Aquesta activitat és d’una hora setmanal. 
                                   Dilluns: Alumnes d’ESO 
                                   Dimecres: Alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària  
                                   Divendres: Alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària 
 
PREU:                        167€/Curs Escolar 
 
PROFESSORA:   Mar Piñol Lujan. Pedagoga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_E487Aup_lCsYnsddMXrPNtWoLDDnkvg/view?usp=sharing
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12.TÈCNIQUES  D’ESTUDI                              
                                                                                    
 
 

 Alguna vegada, davant de la preparació d’un examen t’has dit?  
 
“Tinc massa per estudiar… i poc temps per fer-ho” 

 “No sé per on començar…” 

“Ho llegeixo, ho entenc però no ho puc recordar” 

Per ser un bon estudiant i aconseguir uns resultats satisfactoris en els estudis, ens cal una bona 

organització personal i recursos i tècniques que ens facilitin el treball diari d’aprendre. És a dir, 

estratègies i habilitats d’aprenentatge que ens ajuden a estudiar de manera efectiva.  

Durant tot el curs, coneixerem aquestes estratègies i aprendrem a tenir un bon espai on estudiar, a 

planificar i organitzar el nostre temps d’estudi, així com les tècniques que ens ajudaran a tenir un 

aprenentatge significatiu. De tal manera, aprendrem a extreure les idees principals i secundàries 

d’un text, així com les dades bàsiques. A partir de la comprensió lectora i del subratllat, podrem 

elaborar esquemes, mapes de conceptes i resums que ens facilitin la comprensió, la memorització i 

l’aprenentatge.  

Tot això, ho farem a través de diverses practiques i d’una forma dinàmica i divertida, afavorint 

sempre la participació de l’alumnat i en un ambient motivador i reforçador. A més, treballarem tant 

de forma individual com en grup  fins a agafar-ne la pràctica suficient per tal de millorar la nostra 

manera d’aprendre. 

Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1Ttp3NVnFxqhfa6P5NiAVe65q1He7L_vZ/view?usp=sharing 

 

DIES I HORARI: Aquesta activitat és d’una hora setmanal. 

  Dilluns de 14:00h a 15:00h. Alumnes de 5è i 6è de Primària 

  Dimecres de 14:00h a 15:00h. Alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

PREU:  167€/Curs Escolar 

PROFESSORA: Elena Navarret Domènech. Psicòloga 

TORNEM-HI!! 

https://drive.google.com/file/d/1Ttp3NVnFxqhfa6P5NiAVe65q1He7L_vZ/view?usp=sharing
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13.EDUCACIÓ ARTÍSTICA- GUITARRA                   

 
 En aquesta activitat pretenem crear música a través d’un instrument tan conegut com és la 
guitarra. Els objectius i finalitats d’aquesta són diversos i giren al voltant d’aquest instrument. Per 
aquest motiu els alumnes hauran de portar una guitarra per a dur-la a terme.  
 
Primerament es tracten alguns dels aspectes bàsics per poder tocar. Aprenem les diferents parts de 
la guitarra així com el seu funcionament en la pràctica. A més impartim algunes nocions bàsiques de 
solfeig, per poder interpretar cançons llegint partitures.  
 
D’altra banda, treballarem els diferents aspectes a l’hora de tocar, de manera que, no només 
aprenguin els coneixements a l’aula sinó que també incitin i permetin als nens i nenes que hi 
participin que puguin seguir el seu creixement fora de l’aula i trobin en la guitarra un element de 
diversió tocant cançons apreses en ambient familiar, i, amb els seus amics i amigues; on la presència 
del so d’una guitarra sempre estarà envoltat d’alegria.  
 
Aquest any en l’extraescolar, si per disponibilitat i nombre d’alumnes és possible, hi haurà tres 
nivells:  
El nivell 1 és per tots aquells que vulguin començar a aprendre a tocar la guitarra (sense experiència 
prèvia), el nivell 2 és pels que ja sàpiguen tocar les notes de les tres primeres cordes (sol, la, si, do, 
re, mi, fa, sol) i el nivell 3 és per aquells que tinguin un nivell més avançat que els dos anteriors.  
 
La música en si, ajuda als nens i nenes a tenir força de voluntat i a agafar el costum d’un esforç 
rutinari. Al mateix temps, al tocar la guitarra en conjunt, estaran aprenent a compartir i a crear 
harmonia amb els seus companys. 
 
LA MÚSICA DONA UNA LLIBERTAT INEXPRESSABLE AMB PARAULES. 
 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1SC40nyCrOGAY5Yac6mATMi3tOY9Qhb_c/view?usp=sharing 
 
 
 
ACTIVITAT:        PER A NENS I NENES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO. 
 
DIES i HORARI:      L’activitat és d’una hora setmanal. 
                              Nivell 1: dimecres 14.00h a 15.00h. 
                              Nivell 2: dijous  de 14.00 a 15.00h. 
                             ESO: divendres de 14.00 a 15.00h 
 PREU:                    167 €/Curs Escolar.  
 
PROFESSORA:        Pina Pintado Magrané. Guitarrista professional i cantautora.      

https://drive.google.com/file/d/1SC40nyCrOGAY5Yac6mATMi3tOY9Qhb_c/view?usp=sharing
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14.EDUCACIÓ ARTÍSTICA: DIBUIX                    
 
 
 

El dibuix és una activitat extraescolar que consisteix en un recurs intel·lectual per a l’expressió 
gràfica. El dibuix és el llenguatge universal, ja que sense intervenir paraules és possible transmetre 
idees de manera gràfica que resultin comprensibles per a tots. 
 
Es planteja com un descobriment al fet de dibuixar, no solament des de la vessant tècnica sinó des 
de l’observació i comprensió dels conceptes i sistemes conceptuals que s’hi relacionen. 
 
S’introduiran i desenvoluparan els coneixements bàsics d’un dibuix descriptiu de la realitat, de la 
pròpia natura, mitjançant l’observació de l’estructura, la forma, l’espai, el volum, la llum… i l’anàlisi 
de l’espai de la representació pel que fa a la composició, al llenguatge visual, a la perspectiva. 
 
El dibuix artístic té com a basant molt important l’expressió del llenguatge gràfic i el treball amb 
diferents tècniques. 
 
Al mateix temps es fomenta la participació a la classe, el debat crític i constructiu ja  sigui sobre 
obres d’art actuals o obres dels propis alumnes, la integració, el treball de grup així com un gran 
respecte pels treballs i idees dels altres. 
 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1iyIo9rtur-iBHqaQ_IDrQKqK4bFnvAN2/view?usp=sharing 
 
 
 
 
ACTIVITAT:  PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT. 
DIES i HORARI: Per a alumnes de Primària. Dijous de  de 14.00h a 15.00h.  
                                   Per a alumnes d’ESO i Batxillerat. Divendres de 14:00h a 15:00h   
PREU:              167 €/Curs Escolar 
PROFESSORA:     Marta Cuscó, professora del col·legi i dissenyadora gràfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llenguatge
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paraules
https://drive.google.com/file/d/1iyIo9rtur-iBHqaQ_IDrQKqK4bFnvAN2/view?usp=sharing
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15.ROBÒTICA 

                                                           
 

L’entorn social en el que s’integraran els joves del segle XXI requereix persones actives, flexibles, 
creatives i orientades al treball en equip, capaces d’aportar solucions innovadores als reptes del 
futur. 
El sistema LEGO Educació per a l’aprenentatge estimula l’instint dels nens a aprendre.  
Ells estan motivats per aplicar els seus coneixements en nous contextos. Això vol dir que 
s’embarquen en un procés d’aprenentatge auto dirigit que els permet adquirir habilitats i tècniques 
importants per a la vida. 
Els esquemes són essencials per a l’aprenentatge, ja que són utilitzats per la ment per a dotar de 
sentit l’interminable allau d’estímuls del món exterior. Els esquemes ens ajuden a donar sentit a les 
coses i a construir coneixement i comprensió. 
A través d’esquemes també canalitzem la creativitat en idees, de manera que pugui ser entesa i 
valorada per nosaltres mateixos i pels altres.  
Totes les classes de Robotix estan dissenyades i es porten a terme utilitzant el marc d’aprenentatge 
4C. Sense importar l’etapa d’aprenentatge i els temes de matèria, les 4C formen la columna 
vertebral de totes les experiències d’aprenentatge LEGO   R    Education. 
Enllaç vídeo:  
https://drive.google.com/file/d/10gCmS3iRMvalviz0UmunpuGZQsSziM9R/view?usp=sharing 
 
ACTIVITAT:        PER A NENS I NENES de P5 I EDUCACIÓ  PRIMÀRIA. 
 
DIES i HORARI:      Dimarts de 14.00h a 15.00h. Per a alumnes de P5, 1r i 2n de  
                                                                             Primària. 
                              Dimecres de 14.00h a 15.00h. Per a alumnes de 3r a 6è de Primària 
                              Dilluns i dijous de de 17. 10h a 18.10h. Per a alumnes  
                                                                                             de  1r a 6è de Primària. 
 
Les sessions per a alumne són d’una hora setmanal en tots els casos. Es determinaran els grups en 
funció del  curs i/o nivell.   
  
LLOC:                   Aula d’informàtica.                               
    
PREU:                   450 €/Curs Escolar. 

PROFESSOR:          ROBOTIX PENEDÈS    
 
 

https://drive.google.com/file/d/10gCmS3iRMvalviz0UmunpuGZQsSziM9R/view?usp=sharing
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16.CUINA: COMBINEM ALIMENTS         
 
 
 

L’extraescolar de cuina va dirigida a nens i nenes amb la intenció de que aprenguin les necessitats 
que té el nostre cos per a nodrir-se i aprendre a introduir a la nostra alimentació tots aquells 
aliments que són bons i sans per al  nostre organisme. Durant el curs fomentarem una alimentació 
sana i variada. 

Els nens i nenes que facin aquesta extraescolar, elaboraran diferents receptes i aprendran vàries 
tècniques culinàries, faran receptes de tota la vida (macarrons, fricandó, sandwiches, amanides.....) i 
receptes més elaborades o modernes  tenint en compte les seves peticions sobre quines són les 
més atractives per a ells i elles. 

La nostra idea és elaborar esmorzars, dinars, berenars o sopars nutritius, saludables i sobre tot 
atractius i divertits, i que després puguin practicar a casa i compartir amb tota la família els seus 
nous coneixements. 

El nostre objectiu, a més de que aprenguin a cuinar, és fomentar l’autonomia, el treball en equip i 
sobretot aconseguir que s'ho passin molt bé i tornin a la següent classe amb molta il·lusió i moltes 
ganes. 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/14fqWzjoojBOE4QAUNxM9uTDKboSk4Qou/view?usp=sharing 
 

 
 
ACTIVITAT: PER A NENS I NENES DE 1r a 6è de PRIMÀRIA.  
HORARI:          Dimecres de 17.00h  a 18.30h 

              PREU:                285 €/Curs Escolar. Aquest import inclou tots els ingredients que s’utilitzen per a  
                                   l’elaboració dels plats.                                      
            LLOC:              Menjador escolar. 
              MATERIAL:      Els alumnes que s’incorporen a l’activitat hauran d’adquirir davantal i gorro  
                                        blanc. El preu és de 19€. Aquest import s’inclourà en el rebut del mes de  
                                        novembre (30-11-2021) 

 
PROFESSOR:  Carles Alarcon. Cuiner Col·legi Sant Josep. Format en col·lectivitats i cuina de 
restauració. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14fqWzjoojBOE4QAUNxM9uTDKboSk4Qou/view?usp=sharing
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17.VISQUEM ELS CONTES      

 

És una activitat que té com a objectiu introduir als més petits 

en el fantàstic món dels contes. Iniciant-los en el món del 

teatre. Fent-los partícips de les emocions que es poden 

experimentar en la seva interpretació.  

És un mitjà per aprendre a comunicar-se, on s’enriquirà i 

ampliarà el vocabulari i l’expressió oral interpretant 

diferents personatges dels diferents contes que treballarem. 

Adquiriran imaginació i aprendran a millorar l’atenció, 

memòria, concentració i a ser espontanis.  

Es treballaran  d’una manera dinàmica tant les emocions 

com les pors que sovint sorgeixen en aquestes primeres edats. 

Però sobretot es gaudirà moltíssim realitzant aquestes 

sessions setmanals. 

Enllaç vídeo:  
 

https://drive.google.com/file/d/1D_e0SOy0D3rtET6g__uitvTNpunImAgP/view?usp=s

haring 

 

 
ACTIVITAT:                   PER A NENS I NENES DE P3. L’activitat és d’una hora  
                                    setmanal. 
DIES i HORARI:  Dimarts   de 14.00h a 15.00h                                                                                             
LLOC:                 Aula de Psicomotricitat. Col·legi Ed Infantil. 
PREU:                 167 €/Curs Escolar.  
 
PROFESSORA:               Araceli Robles Centellas. Mestra amb Màster  de Psicomotricitat.     

https://drive.google.com/file/d/1D_e0SOy0D3rtET6g__uitvTNpunImAgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_e0SOy0D3rtET6g__uitvTNpunImAgP/view?usp=sharing
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IDIOMES: 

 

 18.  XINÈS                                             
 

Des de Mandarin Centers, hem creat el programa Mandarin Centers Kids, de la mà del Dr. Jesús 

Fernando Pérez Lorenco, col·legiat nº. 5741 CDL a Sevilla i Huelva. Aquest programa ensenya el 

xinès mandarí a tots els grups d’edat a partir dels 3 anys, tenint en compte les peculiaritats de cada 

etapa evolutiva. A més a més, Mandarin Centers, compleix amb els preceptes autonòmics i estatals, 

aportant una formació de qualitat als seus alumnes.  

Hi ha constància de que les habilitats, tant físiques com socials o mentals, es desenvolupen 

ràpidament en les etapes escolars amb el joc com a eina principal de la interrelació amb els altres. 

Els nens i nenes aprenen la capacitat d’afrontar noves situacions amb tasques més complexes i 

precises a mida que van superant els cursos.  

L’aprenentatge d’una segona o tercera llengua des d’edats primerenques, permet una maduració 

de les diferents habilitats lingüístiques i cognitives, a més d’estratègies d’aprenentatge i 

creativitat, no només per la llengua que s’estudia sinó també aplicable a altres àrees de 

l’aprenentatge.  

Aprendre xinès té també el valor afegit de ser un idioma amb unes característiques molt diferents 

als de la resta d’idiomes europeus, que permet a l’estudiant desenvolupar unes habilitats cognitives 

específiques. Segons nombrosos estudis, el xinès potencia la memòria, agilitza la capacitat 

matemàtica i accentua la creativitat. A més, requereix d’una estimulació especial degut a que es 

tracta d’un idioma tonal i que s’expressa a través de símbols i sons molt diferents. 

A tot això, també hi hem de sumar la riquesa cultural que recull l’idioma xinès i que és essencial 

d’endinsar-s’hi si es vol estudiar bé l’idioma. L’aspecte cultural no es pot deixar enrere ja que per 

conèixer completament l’idioma i ser capaç de conviure, comunicar-se i gestionar-lo en situacions 

reals, un ha d’entendre l’arrel cultural del mateix. 

El xinès mandarí que ofereix Mandarin Centers, s’ha adaptat a exàmens oficials (YCT i HSK) dins del 

Marc Comú Europeu referent a l’aprenentatge. Això vol dir que aquestes titulacions estan 

reconegudes a les carreres universitàries del nostre país.  

 

El YCT i l’HSK són els dos títols oficials de xinès que realitza el Hanban-Institut Confuci 

per provar el nivell dels estudiants estrangers. Els nens i nenes de 6-8 (depenent del 
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país) a 16 anys poden presentar-se al YCT o “Youth Chinese Test”, que consta de 4 

nivells que tenen equivalència amb els títols d’adult. 

 
 

La metodologia que s’utilitza des del programa Mandarin Centers Kids, està avalada per la Beijing 

Language and Culture University i Hanban.  

 

Enllaç vídeo:  
 

https://drive.google.com/file/d/1VMjXnJANVbUzP7kg3gY_dwxow0Gynzh0/view?u

sp=sharing 

 

 
ACTIVITAT:      PER A NENS I NENES DE 3r A  6è DE PRIMÀRIA.  NOIS I NOIES D’ESO I    
                             BATXILLERAT. 
 
DIES i HORARI:    L’activitat és d’una hora setmanal.  

o Dimarts de 14.00h a 15.00h.  Per als alumnes de 3r a 6è de Primària. Es  
             focalitza l’extraescolar en la capacitació dels alumnes per a l’examen YCT 1. 

 Material: Els alumnes disposaran  d’un llibre i un quadern d’activitats que serà vàlid per a 2 
cursos.  Preu: 38€. Aquest import s’inclourà en el rebut del mes de novembre (30-11-2021) 

 
o Dijous 14.00h a 15.00h.   Per als alumnes d’ESO I Batxillerat. L’activitat s’inicia  amb l’orientació 

dels alumnes cap al nivell HSK 1 . 
 Material: Els alumnes disposaran  d’un llibre i un quadern d’activitats que serà vàlid per a 2 

cursos. Preu: 45€. Aquest import s’inclourà en el rebut del mes de novembre (30-11-2021) 
 

PREU:                210€/curs.    
 
PROFESSOR:  Han Xueliang - LIANG. Professor nadiu i qualificat de l’Acadèmia Mandarin Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VMjXnJANVbUzP7kg3gY_dwxow0Gynzh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMjXnJANVbUzP7kg3gY_dwxow0Gynzh0/view?usp=sharing
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    19. ANGLÈS       

      

 
 
Els alumnes de P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de PRIMÀRIA fan l’activitat un dia a la setmana, de dimarts a 

divendres, de 14.00h a 15.00h, segons butlleta adjunta. 

Els alumnes de 4rt de PRIMÀRIA en endavant i fins a BATXILLERAT fan dos dies a la setmana, dimarts 

i dijous o dimecres i divendres, segons butlleta adjunta.  

Els alumnes que ja han fet i aconseguit el diploma KEY A2 faran el diploma PET B1. Els alumnes que 

ja han fet i aconseguit el diploma PET B1 faran el curs PRE-FCE. Els alumnes que ja han fet el curs 

PRE-FCE es prepararan pel diploma B2 FIRST. Els alumnes que ja han fet i aconseguit el diploma B2 

FIRST faran el diploma C1 ADVANCED, també segons butlleta adjunta. 

Els alumnes del KEY A2 en endavant tindran un  o dos exercicis de deures setmanals i cada mes 

tindran un examen de vocabulari o gramàtica. 

A finals de gener i a finals de maig s’enviarà un informe a cada alumne per tal d’avaluar el seu 

progrés, comportament i assistència a classe. Els grups que es preparin per diplomes faran una 

prova de nivell durant el mes de febrer per tal de saber si estan preparats per examinar-se del 

diploma que estiguin cursant i es lliurarà el resultat als pares.  

Si algun alumne/a falta a classe, Sky School es posarà en contacte amb els pares per informar de les 

absències. També s’informarà dels retards dels alumnes a les corresponents classes. 

Els alumnes que facin el diploma  B2 FIRST o C1 ADVANCED tindran un 50 % de bonificació del 

cost del curs ( és una deferència de la Fundació del Col·legi). 

LLOC: Aules d’Educació Infantil, Primària i ESO.  

HORARI: De 14.00h a 15.00h. 

PREU:     Grups d’un dia: 209€/curs escolar 

               Grups de dos dies: 402€/curs escolar 

 

PROFESSORS: SKY SCHOOL OF ENGLISH 

 

MATERIAL:  Tots els alumnes rebran una carpeta per guardar els llibres, gentilesa de Sky School of 

English i aquest curs també una bossa pel 30è aniversari de Sky School!  

-Des de P3 fins a P5 faran servir un llibre Greenman + portafolis: preu entre 25,00 € i 30,00 €   
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-Des de 1r fins a 3r utilitzaran dos llibres + llibreta: preu entre 55,00 € i 60,00 € 

-Des de 4t fins a 6è faran servir un dossier i un llibre: preu entre 40,00 € i 45,00 €  

-Els alumnes d’ESO 1 i ESO 2 faran servir un dossier i un llibre: preu entre  45,00 € i   

 50,00 €  

-Els alumnes d’ESO 3 i ESO 4 faran servir un dossier i un llibre: preu entre 55,00 € i  

60,00 €  

-Els alumnes de PRE-FCE fins a CAE faran servir dos llibres: preu entre 65,00 € i 75,00 €  

 

Aquest material es lliurarà a l’alumne/a el primer dia de l’activitat i el seu import es carregarà en el 

rebut del mes de novembre (30-11-2021).  

El material dels alumnes de P3 fins a 6è Primària es deixarà al col·legi. Per les vacances de Nadal i 

Setmana Santa, els alumnes portaran el material a casa per tal de poder veure el treball realitzat.  

 

L’horari dels alumnes d’ESO i BATXILLERAT serà de les 14.10h a les 15.00h.  Recordem que aquests 

alumnes finalitzen les classes a les 13.30h.     

 

    

EQUIVALÈNCIES MECR (Marc Europeu Comú de Referència) 

     A2                               B1                                    B2                               C1                    

       ↓                              ↓                                   ↓                                  ↓ 

    KEY                   PRELIMINARY                      FIRST                        ADVANCED 

 
 
 
 
 
Enllaç vídeo:  
 
https://drive.google.com/file/d/1f4H91OXQJP8emzgjaxao5Ns2QS6ThACR/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1f4H91OXQJP8emzgjaxao5Ns2QS6ThACR/view?usp=sharing
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ – ANGLÈS EXTRAESCOLAR – CURS 2021-2021 

 

NOM I COGNOMS DE L´ALUMNE/A______________________________________ 

TELÈFON FIX________________________ DATA DE NAIXEMENT_____________________ 

TELÈFON(S) MÒBIL(S)_________________________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC ( en majúscules)__________________________________________ 

FARÀ EL CURS______________________________(s’ha d’indicar el curs que l’alumne/a farà al col·legi i 

marcar amb una X l’horari més adequat) 

 

ALUMNES DE P3, P4, P5, 1r, 2n i 3r de PRIMÀRIA fan un dia a la setmana;  per tal de repartir el nombre 

d’alumnes, a cada un  se li assignarà un dia segons el curs. Es tindran en compte altres activitats 

sol·licitades.   

 

P3   ⃝  P4 ⃝  P5  ⃝          1r   ⃝  2n⃝  3r  ⃝ 

 

ALUMNES DE 4t ( diploma STARTERS de Cambridge) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝  

    

ALUMNES DE 5è ( diploma MOVERS de Cambridge) 

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00  ⃝ 

 

ALUMNES DE 6è ( diploma FLYERS de Cambridge) 

dimarts i dijous de 14:00 a 15:00  ⃝  

    

ALUMNES ESO 1 ( diploma KEY A2 de Cambridge) 

Dimecres i divendres  de 14:00 a 15:00  ⃝   

    

ALUMNES ESO 2 ( diploma KEY A2)………………… ALUMNES ESO 2 ( *diploma PET B1) 

Dimecres i divendres de 14:00 a 15:00   ⃝                           dimecres i divendres 14:00 a 15:00 

                                                                              (*per  a  alumnes que ja tenen el diploma KET)  ⃝ 

 

ALUMNES ESO 3 ( diploma PET B1)…………………ALUMNES ESO 3 (*curs PRE-FCE) 

Dimecres i divendres  de 14:00 a 15:00  ⃝                   dimarts i dijous  de 14:00 a 15:00 
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                                                                      (*per alumnes que ja tenen el diploma  B1 PET)  ⃝ 

 

 

ALUMNES ESO 4 ( diploma PET B1)……………… ALUMNES ESO 4/ 1r Batxillerat (* curs PRE-FCE) 

Dimecres i divendres   de 14:00 a 15:00  ⃝                      dimarts i dijous  de 14:00 a 15:00  

                                                                     (*per  alumnes que  ja  tenen el diploma B1 PET)  ⃝ 

 

ALUMNES DE 4t ESO/1r Batxillerat/2n Batxillerat  (*diploma B2 FIRST)    

Dimarts i dijous  de 14:00 a 15:00  ⃝              (*Per a alumnes que ja han fet el curs Pre-FIRST) 

  

ALUMNES DE 1r/ 2n Batxillerat (*diploma C1 ADVANCED))      

dimecres i divendres de 14:00 a 15:00 (*per a alumnes    que ja han fet  i  aconseguit el diploma B2 FIRST )  ⃝                                             

 

 

 

 Els dies de classe podrien variar segons nombre d’alumnes i professorat. 

 

NOM COMPLET DEL PARE/MARE/TUTOR:_________________________________________ 

 

DATA_______________________ SIGNATURA:  
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
 
L'alumne(a) ...............................................................................  del curs: .............  
 
Nascut el dia: ..........de...................................de  ............ , desitja inscriure’s per  

 

 

 
 

 

 

al nou Curs 2021 - 2022 en les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que es detallen a continuació. 
 
Telèfons de contacte: ......................................../.................................................. 
 
Mail (en majúscules)................................................................................................... 
 
 

          INDIQUEU MITJANÇANT UNA X L’ACTIVITAT SOL·LICITADA     
 
 
 
          ESCACS    
          
                                                                                                                                                                                                                                                    
POL  MULTIESPORTS   
                     
            
          VOLEIBOL  
 
 
             
            PETITES 
 
           MITJANES                                                PATINATGE ARTÍSTIC                                                                                                                                                                                                                       
           
           GRANS 
            
           SECUNDÀRIA 
      
 
        
            GRUP INICIACIÓ 
 
           GRUP PERFECCIONAMENT                  ESCOLA D’HOQUEI                                                                                                                                                                                                                        
           
           HOQUEI  FEDERAT 
 
 
 
           JUGUEM FENT TEATRE 
 
 
          CINEMA, EL 7è ART 
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            SENSE EMOCIONS NO HI HA APRENENTAGE 
 
 

     TÈCNIQUES D’ESTUDI     
 
 
             DANSA 
 
 
 
              COSTURA CREATIVA 

 

 

 
 

       
 
 

 

 
             XINÈS 
 
 
 
             
            NIVELL 1 
 
            NIVELL 2                         GUITARRA                                                                                                                                                                                                                       
           
            ESO 
 
           
                               
      

    ROBÒTICA 
 
 

  CUINA: COMBINEM ALIMENTS 
 

   PSICOMOTRICITAT 
 

   VISQUEM ELS CONTES 
    

   EDUCACIÓ ARTÍSTICA-DIBUIX 

 
                                                                                                Signatura pares 
 
                                                                              

 

  DATA LLIURAMENT 
 
 

 ............  / ............. / ........... 
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