
Activitats extraescolars de primària

Inscriviu-vos abans del dia 10 de setembre
i gaudiu d’un descompte important!

Curs 2020/2021



Consulteu els horaris segons l’activitat
Horari de migdia

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
Anglès:
Junior base
3r i 4t

Anglès:
Junior base
3r i 4t

Anglès:
Starters
4t i 5è

Anglès:
Early
learners
1r i 2n

Anglès:
Starters
4t i 5è

Anglès: Early
learners
1r i 2n

Flyers
5è i 6è

Anglès:
Movers
5è i 6è

Flyers
5è i 6è

Anglès:
Movers
5è i 6è

Horari de primera hora
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Gimnàstica
esportiva
1r, 2n i 3r

Gimnàstica
esportiva
1r, 2n i 3r

Súper
Músics
De 1r a 6è

Patinatge
De 1r a 6è

Judo
De 1r a 6è

Ioga de 1r a
3r

Dansa-jazz
1r i 2n

Escola de
bàsquet
3r i 4t

Dansa-jazz
1r i 2n

Escola de
bàsquet
3r i 4t

Multiesport,
1r i 2n

Robòtica
De 2n a 6è

Multiesport,
1r i 2n

Cinema
5è i 6è



Horari de segona hora

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
Gimnàstica
esportiva
4t, 5è i 6è

Escola de
bàsquet
5è i 6è

Gimnàstica
esportiva
4t, 5è i 6è

Escola de
bàsquet
5è i 6è

Dansa-jazz
3r a 6è

Dansa-jazz
3r a 6è

Robòtica
De 2n a 6è

Aspectes generals

Per tal de poder confeccionar els grups, és
important fer la inscripció al més aviat
possible. Per això, si es fa la inscripció
abans del dia 10 de setembre només
haureu de pagar la meitat de la matrícula.
Podeu fer la inscripció a la botiga online de
l’escola o bé a secretaria, de 8 a 18 h.
Aquest descompte no es podrà fer en
l’activitat d’anglès.
Les activitats s'iniciaran a partir del dia 14
de setembre.
La família de l'alumne que tingui l'activitat
a les 18 h haurà d'emplenar un document
amb l'autorització o bé per sortir de
l’escola o bé per quedar-se a l’aula de
deures fins l’hora de l’activitat.



La inscripció de l'alumnat és per a tot el
curs escolar. En cas de baixa voluntària,
no es retornarà l’import abonat.
L’escola es reserva el dret d’anul·lar
alguna activitat si no s’arriba al nombre
mínim d’inscrits. També hi ha un màxim
d’alumnes per activitat.
En cas que es faci una inscripció quan
l'activitat ja hagi començat, s’haurà
d’abonar la matrícula juntament amb la
mensualitat.

Multiesport: bàsquet, handbol, futbol,
mini-volei, hoquei
Adreçat als alumnes de cicle inicial (1r i 2n
de primària).
Un tastet d’esport per descobrir modalitats
diferents d’activitat física i esportiva, tot
gaudint de la seva pràctica.
Els alumnes que fan aquesta activitat
participaran, un dissabte al mes, en les
activitats programades pel Consell Esportiu.
Inici: 14 de setembre.
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 18:10 h.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 31 € d’octubre a juny.



Super Músics: És una activitat en la qual
l’únic que cal per realitzar-la és tenir ganes
de fer música.
El treball de la veu i del ritme van
acompanyats d’altres objectius com són
gaudir del treball en equip i guanyar en



seguretat personal i creativitat. Tot això
amb assajos divertits i dinàmics mentre
s’interpreten cançons d’estils diversos.
Horari: dijous de 13:45 h a 14:45 h (de 1r
a 6è de primària).
Aquesta actvitat anirà a càrrec del Carles
Massó i la Montse vallejo.
Inici: 17 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 21 € d’octubre a juny.

Gimnàstica esportiva (masculina i
femenina)
Flexibilitat, esforç i coordinació donen com
a resultat una activitat completa.
Horari: de 1r a 3r de primària dilluns i
dimecres de 17:15 h a 18:30 h.
De 3r a 6è de primària dilluns i dimecres
de 18:10 h a 19:30 h.
Recordem que per realitzar aquesta
activitat s’haurà d’adquirir el mallot de
gimnàstica.
Els grups van separats per cursos, però es
poden fer modificacions per adaptar horaris
o nivell de l’alumnat.
Inici: 14 de setembre.



Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 31 € d’octubre a juny.

Dansa jazz
Combinació de dansa clàssica i jazz tot
treballant l’expressivitat, el ritme i la
coordinació.
Horari: 1r, i 2n de primària, dilluns i
dimecres de 17:10 h a 18:10 h. Inici: 12 de
setembre.
3r, 4t, 5è i 6è de primària, dilluns i
dimecres de 18:10 h a 19:10 h. Inici: 15 de
setembre.
Els grups van separats per cursos, però es
poden fer modificacions per adaptar horaris
o nivell de l’alumnat.
Per realitzar aquesta activitat s’haurà
d’adquirir el mallot i les sabatilles de jazz.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 31 € d’octubre a juny.

Patinatge
Adreçat als alumnes de 1r a 6è de primària
que vulguin aprendre a patinar, treballar



l’equilibri i, sobretot, els patins han de ser
de quatre rodes.
Horari: divendres de 17 h a 18:10 h.
Inici: 18 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 21 € d’octubre a juny.

Judo
Podem continuar progressant en aquest
esport olímpic si ja vam iniciar-nos-en a
l’etapa d’infantil, o bé hi podem tenir un
primer contacte. Treballarem les seves
tècniques a través dels jocs, aprendrem
posicions claus i exercicis i ens ho
passarem molt bé.
Per fer l’activitat portarem quimono.
Horari: dimarts de 17 h a 18:30 h. (de 1r a
6è de primària).
Inici: 15 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 24 € d’octubre a juny.



Ioga per a infants
A través de jocs, dinàmiques i històries,
ens endinsarem en el ioga per descobrir
les seves postures, tècniques de respiració
i mètodes per a la relaxació. Treballarem la
flexibilitat, la força i l'equilibri i d'altres
qualitats físiques i mentals. Una bona
manera d'estimular la consciència corporal
i despertar els sentits.
Horari: dijous de 17 h a 18:10 h.
Inici:17 de setembre.
Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 21 € d’octubre a juny.

Robòtica
La programació i la robòtica educativa és
un sistema d'ensenyament basat en el
constructivisme que permet afavorir la
creació de nous escenaris d'aula on
l'alumnat és protagonista actiu i reflexiu del
seu aprenentatge a través del disseny i
l'elaboració de creacions pròpies, i on es
potencia el desenvolupament de les
habilitats i les competències.
Horari: dimarts o dijous de 17 a 18:10.
Inici:15 de setembre.



Preu: matrícula de 60 € i una quota
mensual de 21 € d’octubre a juny.

Escola de bàsquet

Esport d’equip que permet desenvolupar la
coordinació general i específica, respectar
els companys i companyes, el
reconeixement i l’acceptació de les
possibilitats de cadascú i saber aplicar els
elements tècnics i tàctics.
Participació al campionat del Consell
Esportiu de Terrassa.
Horari:
Benjamí (3r i 4t de primària):
dimarts i dijous de 17 h a 18:10 h.

Aleví (5è i 6è de primària):
Dimarts i dijous de 18:10 a 19:10 h.
Inici: 15 de setembre.
Preu: 60 € al fer la inscripció, i una quota
mensual de 31 € d’octubre a juny.



Cinema (5è i 6è de primària)
Vols tenir una visió multi-faceta d'aquesta
professió, passant per tots els papers (guió,
il·luminació, so, càmera, interpretació...) i

d'aquesta manera utilitzar el
màxim del teu potencial?
Les plataformes de pagament per
visió (Netflix, Prime...) s'ha

ampliat molt darrerament oferint noves
possibilitats i augmentant les sortides
laborals. Aprèn totes aquestes opcions!
Tens ganes de publicar a YouTube, TikTok
i plataformes similars amb metratges de
qualitat que aportin alguna cosa més i que
sortint de la mediocritat?
Si vols gaudir d'emocions, tècniques
interpretatives, d'imatge i so, tecnologia i
moltes coses més, aquest és el teu
extraescolar!

Horari: dijous de les 17:00 h a 18:30 h.
Inici: 17 de setembre.
Preu: 10 mensualitats de 40 €.



Anglès
Grup: Earlylearners (1r i 2n)
Horari: dimarts i dijous de 13:45 h a 14:45
h.
Inici: 6 d’octubre.

Grup: Junior base (3r i 4t)
Horari: dilluns i dimecres de 13:45 h a
14:45 h.
Inici: 5 d’octubre.

Grup: Starters (4t i 5è)
Horari: dilluns i dimecres de 13:45 h a
14:45 h.
Inici: 5 d’octubre.

Grup: Movers (5è i 6è)
Horari: dimarts i dijous de 13:45 h a 14:45
h.
Inici: 6 d’octubre.

Grup: Flyers (5è i 6è)
Horari: dilluns i dimecres de 13:45 h a
14:45 h.
Inici: 5 d’octubre.



Proves de nivell a International House
(carrer de la Rasa, 50) a partir del 2 de
setembre. De dilluns a dijous de 10:00 a
12:30 h i de 16:00 a 19:30 h, i divendres de
10:00 a 12:30 h i de 16:00 a 18:30 h.

Preu: matrícula de l’1 al de 18 de setembre
(40 €) i una quota de nou mensualitats
(66 €). Pagament a International House.

Preu: matrícula de l’1 al 18 de setembre i
una quota de nou mensualitats. Pagament
a International House.


	Ioga per a infants
	A través de jocs, dinàmiques i històries, ens endi
	Horari: dijous de 17 h a 18:10 h.
	Escola de bàsquet
	Esport d’equip que permet desenvolupar la coordina


