ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2016 - 2017

Benvolgudes famílies,
Les activitats extraescolars són un bon complement de la formació dels
nostres alumnes i, en conseqüència, a l’escola s’ofereix una gran varietat,
per tal que cada alumne pugui escollir la que s’adapti més a les seves
necessitats.
A l’hora de triar una activitat és important comptar amb l’opinió del seu
fill per evitar que en poc temps es pugui sentir desmotivat i abandonarho.
En el document adjunt trobaran la informació sobre cada activitat, els
preus i els horaris corresponents.
Les activitats s’iniciaran el dia 3 d’Octubre del 2016 i seguiran el calendari
escolar (no hi haurà activitats els dies festius, nadal ni setmana santa.)
Perquè l’activitat es pugui dur a terme correctament, és necessari un
mínim de 6 alumnes inscrits.
El cobrament de les activitats s’efectuarà trimestralment (Novembre,
Febrer i Maig). Un cop iniciat el mes, si l’alumne es dona de baixa, l’import
no podrà ser retornat.
Per a qualsevol aclariment o proposta no dubtin en posar-se en contacte
amb la coordinadora d’extraescolars (Rebeca Moreno) a través del correu
electrònic extraescolars@escolessas.com
Salutacions cordials
Rebeca Moreno
Coordinadora d’extraescolars
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MÚSICA
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
MAT. 2
P3

Iniciació al món de la música per als més petits:
instruments de percussió, audicions, cançons...
Horari:
Dimarts
de 17:15h a 18:15 h.

Preu:
40€/mes.

INSTRUMENT

P3

Conèixer el món de la música a través dels instruments.
Opcions a triar: Piano, guitarra, ukelele, guitarra elèctrica,
violí, violoncel, saxo, trombó, bateria.

a
Horari:

Preu:

½ h. a la setmana.

60 €/mes

Batx.

Els alumnes d’infantil poden fer la classe de 13h a 14h.
GUITARRA EN GRUP
P3

Viure el món de la música a través de la guitarra.

a

Horari:

Preu:

Batx.

1h. a la setmana.

50 €/mes

Grups entre 2 (mínim) i 4 alumnes (màxim)
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LITTLE BAND
Primària

Per a alumnes que vulguin començar a tocar en grup.

I

Horari:

Preu:

Eso

1h. a la setmana.

30 €/mes.

Grup màxim de 6 alumnes.

BIG BAND
Per a alumnes amb bon coneixement de l’instrument.
Eso
Horari:
Dimarts
de 17.15h a 18.45h

Preu:
45€/mes.
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ESPORTS

FUTBOL SALA MINI
P3
Iniciació al món de l’esport a través del futbol
a
P5

Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
32 €/mes per dos dies.
23 €/ mes per un dia.

FUTBOL PREBENJAMÍ
1er
Viure el món de l’esport a través del futbol
i
2on

Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26 €/ mes per un dia.

FUTBOL BENJAMÍ
3er
Viure el món de l’esport a través del futbol
i
4rt

Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26 €/ mes per un dia.

FUTBOL ALEVÍ
5è
Viure el món de l’esport a través del futbol
i
6è

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26 €/ mes per un dia.
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BÀSQUET 1
1er
i
2on

Per a nens i nenes que vulguin iniciar-se al món del
bàsquet.
Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.

BÀSQUET 2
3er
Per a nens i nenes que vulguin viure el món del bàsquet.
i
4rt

Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.

MULTIESPORT
P3
a
1er

1er
i
2on
ESO

Per a nens i nenes que es vulguin iniciar en el món esportiu
(bàsquet, bàdminton, tennis, futbol, voleibol i hoquei)
Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
45 €/mes per dos dies.
29€/mes per un dia.

RUGBY
Viure el món de l’esport a través del rugby
Horari:
Dimarts i dijous
de 18:15h. a 19:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26 €/ mes per un dia.
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VOLEIBOL BENJAMÍ
3er
Per a nens i nenes que vulguin iniciar-se al món del voleibol.
i
4rt

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.

VOLEIBOL ALEVÍ 1
5è

Per a nens i nenes que vulguin iniciar-se al món del voleibol.
Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.

VOLEIBOL ALEVÍ 2
6è

Per a nens i nenes que vulguin iniciar-se al món del voleibol.
Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.

VOLEIBOL CADET - INFANTIL
E
S
O

Per a nois i noies que vulguin endinsar-se al món del
voleibol.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 18:15h. a 19:15h.

Preu:
38 €/mes per dos dies.
26€/mes per un dia.
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TAEKWONDO 1
P4
a
2on

Per a alumnes que es vulguin iniciar en el món de les arts
marcials.
Horari:
Preu:
Dimarts i Dijous
50 €/mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per participar és obligatori assistir als dos dies que
l’activitat exigeix
TAEKWONDO 2

3er

Per a alumnes que vulguin viure el món de les arts marcials.

a

Horari:
Preu:
Dimarts i Dijous
50 €/mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per participar és obligatori assistir als dos dies que
l’activitat exigeix

6è

CAPOEIRA 1
P5
a
2on

Per a nens i nenes que vulguin aprendre un art marcial afrobrasiler.
Horari:
Preu:
Dimarts i dijous
55 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h
Nota: Per participar és obligatori assistir als dos dies que
l’activitat exigeix
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CAPOEIRA 2
3er
a
6è

Per a nens i nenes que vulguin aprendre un art marcial afrobrasiler.
Horari:
Preu:
Dilluns i dimecres
55 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h
Nota: Per participar és obligatori assistir als dos dies que
l’activitat exigeix

SKATEBOARDING
1er
a
6è

Per a nens i nenes que vulguin aprendre a anar amb skate.
Una vegada al trimestre realitzaran una sortida a un
skatepark de la zona.
Horari:
Divendres
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
35 € /mes.

PATINATGE 1
P5
Per a nens i nenes que vulguin aprendre a patinar.
a
2on

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
50 € /mes.

PATINATGE 2
3er
Per a nens i nenes que vulguin aprendre a patinar.
a
6è

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
50 € /mes.
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GIMNÀSIA RÍTMICA 1
P4
a
2on

Per a nens i nenes que vulguin unir la música amb la
gimnàstica.
Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
50 € /mes.

GIMNÀSIA RÍTMICA 2
3er
a
6è

Per a nens i nenes que vulguin unir la música amb la
gimnàstica.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
50 € /mes.

ESGRIMA INICIACIÓ
3er
Per a nens i nenes que vulguin aprendre esgrima.
a
6è

Horari:
Dilluns
de 17:15h. a 18:15h

Preu:
30 € /mes.

ESGRIMA AVANÇAT
4rt
a
6è

Per a nens i nenes amb experiència
en la pràctica de l’esgrima.
Horari:
Dilluns i dijous
de 18:15h. a 19:15h

Preu:
50 € /mes.
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DANSA

DANSA CLÀSSICA 1
Els alumnes s’introduiran en el món del ballet clàssic a
través del joc, l’expressió corporal, el moviment i el ritme.
P3

Horari:
Preu:
Dilluns i Dimecres
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.

DANSA CLÀSSICA 2
Els alumnes s’introduiran en el món del ballet clàssic a
través del joc, l’expressió corporal, el moviment i el ritme.
P4

Horari:
Preu:
Dilluns i Dimecres
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.
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DANSA CLÀSSICA 3
Els alumnes s’introduiran en el món del ballet clàssic
a través del joc, l’expressió corporal, el moviment i el ritme.
P5

Horari:
Preu:
Dilluns i Dimecres
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.

DANSA CLÀSSICA 4
Per alumnes que vulguin endinsar-se en
el món del ballet clàssic.
1er

Horari:
Preu:
Dimarts i dijous
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.

DANSA CLÀSSICA 5

2on

Per alumnes que vulguin endinsar-se
en el món del ballet clàssic.
Horari:
Preu:
Dimarts i dijous
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.
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DANSA CLÀSSICA 6
3er
i
4rt

Els alumnes gaudiran del món del ballet clàssic.
Horari:
Preu:
Dimarts i dijous
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Per tal de participar és obligatori assistir als dos dies
que l’activitat exigeix.

PREPARATORI 1
Va dirigit als alumnes de 9 a 12 anys que vulguin definir-se
en el món de la dansa i desitgin preparar-se
per accedir al nivell avançat.
Consta de 2 cursos, on s’imparteixen els ensenyaments de dansa
clàssica, dansa creativa, jazz i hip-hop.
Oferim horaris flexibles perquè cada alumne forgi el seu perfil.
5è
a

Activitat:

Horari:

Dansa clàssica

Dilluns, dimarts i
divendres
de 17h a 18.30h.

1 eso
Dansa Urbana i jazz

Dimecres
de 17 h a 18.30h

Dansa creativa
(contemporani)

Dijous
de 17 h a 18.30h

Preparació per als
Royal Academy exams

Dijous
de 18.30h a 20h

Assajos coreogràfics

Divendres
de 18.30h a 20h
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Preu:

255€ al mes
per al programa
sencer
o
42€ al mes
cada sessió de 1.5h
a la setmana.

PREPARATORI 2
Va dirigit als alumnes de 9 a 12 anys que vulguin definir-se
en el món de la dansa i desitgin preparar-se
per accedir al nivell avançat.
Consta de 2 cursos, on s’imparteixen els ensenyaments de dansa
clàssica, dansa creativa, jazz i hip-hop.
Oferim horaris flexibles perquè cada alumne forgi el seu perfil.
Activitat:

Horari:

Dansa clàssica

Dilluns, dimarts i
divendres
de 17h a 18.30h.

5è
a
1 eso

Tallers i puntes
Dansa Urbana i jazz
Dansa creativa
(contemporani)

Dimarts
de 18.30h a 20h
Dimecres
de 17 h a 18.30h
Dijous
de 17 h a 18.30h

Preparació per als
Royal Academy exams

Dijous d
e 18.30h a 20h

Assajos coreogràfics

Divendres
de 18.30h a 20h
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Preu:

295€ al mes
per al programa
sencer
o
42€ al mes
cada sessió de 1.5h
a la setmana.

DANSA NIVELL INTERMIG
Formem als nostres alumnes per a convertir-se en professionals
de la dansa. Això significa formar ballarins polifacètics capaços
d’afrontar qualsevol repte amb el seu cos. A més de la formació i
el rigor imprescindibles en dansa clàssica i contemporània, avui
en dia, calen coneixements d'altres disciplines (jazz, hip-hop, etc.)
i participació en concursos i certàmens.
Oferim horaris flexibles perquè cada alumne forgi el seu perfil.
Horari:
Preu:
Dilluns, dimecres
i dijous
a
Dansa clàssica
de 18.30 a 20h
Dimarts
2º
de 17h a 18.30h.
Batx.
Dansa creativa
Dilluns i dijous
54€ al mes
(contemporani)
de 17 h a 18.30h
cada sessió de 1.5h
Dimarts
Tallers, repertori i puntes
a la setmana.
de 18.30h a 20h
Dimecres
Dansa Urbana i jazz
de 17 h a 18.30h
1er
Eso

Activitat:

Preparació física i barra

Divendres
de 17h a 18.30h

Assajos coreogràfics

Divendres de
18.30h a 20h
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DANSA NIVELL AVANÇAT
Formem als nostres alumnes per a convertir-se en professionals
de la dansa. Això significa formar ballarins polifacètics capaços
d’afrontar qualsevol repte amb el seu cos. A més de la formació i
el rigor imprescindibles en dansa clàssica i contemporània, avui
en dia, calen coneixements d'altres disciplines (jazz, hip-hop, etc.)
i participació en concursos i certàmens.
Oferim horaris flexibles perquè cada alumne forgi el seu perfil.
Activitat:

1er
Eso

Dansa clàssica

a
2º
Batx.

Dansa creativa
(contemporani)

Tallers, repertori i puntes

Tallers de contemporani

Dansa Urbana i jazz

Horari:
Dilluns, dimecres i
dijous
de 17h a 18.30
Dimarts
de 20h a 21.30h.
Dimarts
de 17h a 18.30h
Dilluns i dijous
de 18.30h a 20h
Dilluns i dimecres
de 20h a 21.30h
Dimarts
de 18.30 a 20h
Dijous
de 20h a 21.30h
Dimecres
de 18.30h a 20h

Preparació física i barra

Divendres
de 17h a 18.30h

Assajos coreogràfics

Divendres de 18.30h
a 20h
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Preu:

54€ al mes
cada sessió de
1.5h a la
setmana.

HIP HOP 1
1er
Gaudir de la dansa a través del Hip-Hop.
a
3er

Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
50 € /mes.

HIP HOP 2
4rt
Gaudir de la dansa a través del Hip-Hop.
a
6è

Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
50 € /mes.

CLAQUÉ
P5
a

2on

Introducció a un nivell bàsic de tap dance (claqué) on la
dansa es crea a través del ritme del cos i el moviment.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
50 € /mes.

DANSA JAZZ 1
4rt
Gaudir de la dansa a través de la dansa moderna.
a
6è

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
50 € /mes.
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DANSA JAZZ 2
E
S
O

Gaudir de la dansa a través de la dansa moderna.
Horari:
Dimarts i Dijous
de 18:15h. a 19:15h.

Preu:
50 € /mes.
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LUDICO - ARTÍSTIQUES

MULTIACTIVITAT
P3
a
P5

Els nens i nenes gaudiran d’un calendari d’activitats
diverses (teatre, jocs, contes i titelles, manualitats, música i
danses...)
Horari:
De dilluns a divendres:
- de 17.15 a 18.15.
- de 13h a 14h.

Preu:
100€/mes cada dia de la
setmana.
25€/mes un dia a la setmana.

ART ATTACK
P3

Durant aquesta activitat els nens desenvoluparan l’habilitat
i agilitat manual tot fent diverses manualitats.

a
P5

Horari:
Dimecres
de 17:15h. a 18:15h
o
Divendres de 13h a 14h

Preu:
50 € /mes. Material inclòs

DIBUIX I PINTURA
1er
a
3er

Per a alumnes que vulguin aprendre diferents tècniques de
dibuix i pintura
Horari:
Dilluns
de 17.15h a 18.15h

Preu:
50€/mes
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CONTA CONTES
MAT.2
i
P3

Amb aquesta activitat volem potenciar en els alumnes el
plaer per la lectura i el descobriment del llenguatge com a
mitjà de transmissió de la fantasia.
Horari:
Dilluns
de 17:15h. a 18: 00h

Preu:
30€/mes

LITTLE ARTISTS
MAT 2
a
P5

Per a nens i nenes de Maternal 2 a P5 que vulguin ballar,
fer jocs i activitats amb música.
Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
50€/mes

KAPLA 1
1er
a
3er

Per a alumnes que vulguin experimentar i muntar
espectaculars figures amb peces de fusta.
Horari:
Dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
35€/mes

KAPLA 2
4rt
a
6è

Per a alumnes que vulguin experimentar i muntar
espectaculars figures amb peces de fusta.
Horari:
Dilluns
de 17.15h a 18.15h

Preu:
35€/mes
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TEATRE MIGDIES
P3
a
P5

Per a alumnes que vulguin iniciar-se en el món del teatre a
través del joc.
Horari:
Dimarts i dijous
de 13h a 14h

Preu:
40€/mes
TEATRE 1

P4
a
2on

Per a alumnes que vulguin iniciar-se en el món del teatre a
través del joc.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
40€/mes

TEATRE 2
3er
a
6è

Per a alumnes que vulguin iniciar-se en el món del teatre a
través del joc.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
40€/mes

INICIACIÓ AL CIRC
P4
i
P5

Activitat psicomotriu on s’introduiran diferents elements
del circ, combinant-ho amb jocs i dinàmiques.
Horari:
Dimarts de 17.15h a 18.15h
o
Divendres de 13h a 14h

Preu:
45€/mes
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CIRC 1
1er
a
3er

Introducció de tècniques de circ per adquirir diferents
habilitats motores a través del joc.
Horari:
Divendres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
45€/mes
CIRC 2

4rt
a
6è

Introducció de tècniques de circ per adquirir diferents
habilitats motores a través del joc.
Horari:
Divendres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
45€/mes

PETITS GRANS XEFS
P3
a
P5

Per a nens i nenes que vulguin gaudir elaborant els seu
propi menjar. Totes les elaboracions es faran sense foc, en
cas necessari ho farà la persona responsable.
Horari:
Dijous
de 17:15h a 18:15h

Preu:
35€/mes

GRANS XEFS
1er
a
6è

Per a nens i nenes que vulguin gaudir elaborant els seu
propi menjar. Les elaboracions amb foc seran
rigorosament vigilades pel responsable de l’activitat.
Horari:
Dimarts
de 17:15h a 18:15h

Preu:
35€/mes
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FOTOGRAFIA 1
3er
a
6è

Per a alumnes que vulguin iniciar-se en el món de la
fotografia.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
50€/mes

FOTOGRAFIA 2
E
S
O

Per a alumnes que vulguin endinsar-se en el món de la
fotografia.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
50€/mes

LEGO EDUCATION

P3
a
P5

És una activitat lúdica que utilitza diferents recursos de
LEGO per a un aprenentatge basat en el joc on
desenvoluparan habilitats com la creativitat, la innovació,
el treball en equip i la resolució de problemes.
Horari:
Preu:
A escollir un dia de dilluns a
50€/mes
dijous de 13h a 14h.
Màxim 10 nens per grup
ROBOTICA BEGINNERS

1er
a
3er

Dissenya, construeix, programa i posa en marxa robots
amb LEGO WeDo i Scaratch.
Horari:
Dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
50€/mes
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ROBÒTICA BEGGINNERS 2
2on
i
3er

Dissenya, construeix, programa i posa en marxa robots
més complexos amb LEGO WeDo i Scaratch.
Per a alumnes que ja hagin experimentat amb la robòtica.
Horari:
Dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
50€/mes

ROBÒTICA ELEMENTARY
4rt
a
6è

Dissenya, construeix, programa i posa en marxa robots
amb Lego Mindstorms EV3.
Horari:
Dimarts
de 17.15h a 18.45h

Preu:
55€/mes

ROBÒTICA INTERMEDIATE
5è
a
1ESO

Dissenya, construeix, programa i posa en marxa robots
més complexos amb Lego Mindstorms EV3.
Per a alumnes amb bon coneixement de robòtica.
Horari:
Dilluns
de 17.15h a 18.45h

Preu:
55€/mes

ROBÒTICA ADVANCED

ESO

Dissenya, construeix, programa i posa en marxa robots
més complexos amb Arduino.
Horari:
Dilluns
de 17.15h a 18.45h

Preu:
55€/mes
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1er
i
2on
E
S
O

3er
i
4rt
E
S
O

DEBAT COMPETITIU 1
Activitat on els alumnes debatran mentre aprenen a
expressar-se amb claredat i a raonar de forma àgil
Horari:
Dijous
de 17.15h a 18.45h

Preu:
50€/mes

DEBAT COMPETITIU 2
Activitat on els alumnes debatran mentre aprenen a
expressar-se amb claredat i a raonar de forma àgil
Horari:
Dimecres
de 16.15h a 17.45h

Preu:
50€/mes
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REFORÇ

REFORÇ D’ANGLÈS 1
5è
Classes de reforç en grup
i
6è

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ D’ANGLÈS 2
E
S
O

Classes de reforç en grup
Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ DE CATALÀ 1
1er
Classes de reforç en grup
a
6è

Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ DE CATALÀ 2
E
S
O

Classes de reforç en grup
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)
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REFORÇ DE CASTELLÀ 1
1er
Classes de reforç en grup
a
6è

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ DE CASTELLÀ 2
E
S
O

Classes de reforç en grup
Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

KUMON MIGDIA

P3
a
P5

Mètode d’aprenentatge segons el qual a través de les
matemàtiques els nens i nenes adquireixen hàbits
d’aprenentatge, estimulació psicomotora i principalment,
confiança i seguretat en sí mateixos.
Horari:
Dimarts i Dijous
de 13h a 13.30h o
de 13.30h a 14h.

Preu:
45 € Matrícula.
65 €/mes.
15 dies de prova sense cost
KUMON

P3
a
6è

Mètode d’aprenentatge segons el qual a través de les
matemàtiques els nens i nenes adquireixen hàbits
d’aprenentatge, estimulació psicomotora i principalment,
confiança i seguretat en sí mateixos.
Horari:
Dilluns i Dimecres
de 17:00h. a 17:30h.

Preu:
45 € Matrícula.
65 €/mes.
15 dies de prova sense cost
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REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 1
4rt
Classes de reforç en grup
a
6è

Horari:
Dimarts i Dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 2
1er
i
2on
ESO

Classes de reforç en grup
Horari:
Dimarts i dijous
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 3
3er
i
4rt
ESO

Classes de reforç en grup
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17:15h. a 18:15h.

Preu:
60 € (2 dies)
35 €/mes (1 dia)

BATXILLERAT

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES 4
Classes de reforç en grup
Horari:
Dimarts
de 15:45h. a 16:45h.

Preu:
35 €/mes
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IDIOMES

FRANCÈS INICIACIÓ 1
P4
Iniciació al francès a través d’una activitat lúdica.
i
P5

Horari:
Dilluns i dimecres
de 13h a 14h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

FRANCÈS INICIACIÓ 2

P5

Iniciació al francès a través d’una activitat lúdica.
Continuació de l’activitat Francès iniciació.
Horari:
Dimarts i dijous
de 13h a 14h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

FRANCÈS 1
1er
i
2on

Iniciació al francès a través d’una activitat lúdica.
Continuació de l’activitat Francès iniciació.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

FRANCÈS 2
3er
Iniciació al francès a través d’una activitat lúdica.
i
4rt

Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).
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ALEMANY INICIACIÓ 1
P4
Iniciació a l’alemany a través d’una activitat lúdica.
i
P5

Horari:
Dimarts i Dijous
de 13h a 14h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

ALEMANY INICIACIÓ 2

P5

Iniciació a l’alemany a través d’una activitat lúdica.
Continuació de l’activitat Alemany iniciació.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 13h a 14h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

ALEMANY 1
1er
i
2on

Iniciació a l’alemany a través d’una activitat lúdica.
Continuació de l’activitat Alemany iniciació.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

ALEMANY 2

3er
i
4rt

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

Iniciació a l’alemany a través d’una activitat lúdica.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).
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XINÈS INICIACIÓ
P4
Iniciació al xinès a través d’una activitat lúdica.
i
P5

Horari:
Dimarts i Dijous
de 13h a 14h
XINÈS 1

1er
i
2on

Iniciació al xinès a través d’una activitat lúdica.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

4rt

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).
XINÈS 2

3er
i

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

Iniciació al xinès a través d’una activitat lúdica.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

ITALIÀ INICIACIÓ
P4
Iniciació a l’italià a través d’una activitat lúdica.
i
P5

Horari:
Dilluns i dimecres
de 13h a 14h

ITALIÀ 1

1er
i
2on

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).

Iniciació a l’italià a través d’una activitat lúdica.
Horari:
Dimarts i dijous
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).
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ITALIÀ 2

3er
i
4rt

Iniciació a l’italià a través d’una activitat lúdica.
Horari:
Dilluns i dimecres
de 17.15h a 18.15h

Preu:
60 € /mes (dos dies).
35 €/mes (un dia).
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