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Escola d’idiomes

Batxillerat Dual

Els alumnes de 4rt d’Eso i Batxillerat poden ampliar i 
reforçar els coneixements com a continuació del

que han fet a 2n i 3r d’Eso. Fluïdesa verbal
i opció d’exàmens oficials DELF/DALF.

4ESO I BATXILLERAT 1,5 hores/setmana 54€/mes
             ADULTS 1 hora/setmana 43,50€/mes 

A partir de 6è de primària. Iniciació amb objectiu 
d’assumir fonaments bàsics. Activitats lúdiques,

fluïdesa verbal i opció d’exàmens oficials
GOETHE INSTITUT.

6EP, ESO I BATXILLERAT 1 hora/setmana 39,50€/mes
     ADULTS 1 hora/setmana 43,50€/mes 

Naturalització mitjançant una metodologia lúdica i
dinàmica. Jocs, contes, cançons amb mètode Artigal per 

al parvulari, LEGO learn to learn a 1r/2n de primària.
De 3r de primària a Batxillerat i Adults fluïdesa

verbal i opció d’exàmens oficials Cambridge.

       PARVULARI I PRIMÀRIA 1 hora/setmana 39,50€/mes
       ESO I BATXILLERAT 1,5 hores/setmana 54€/mes

       ADULTS 1 hora/setmana 43,50€/mes 

Aquest programa, que es realitza online, és una
oportunitat per als nostres alumnes de 2n/3r/4t d’Eso

i 1r de Batxillerat d’obtenir de manera virtual el
batxillerat americà i així finalitzar els seus estudis

amb una doble titulació: l’obtinguda a l’escola i
la nord-americana de HIGH SCHOOL.

Són molts els valors i avantatges que aporta el
programa als alumnes, el tres objectius principals a

remarcar són: la immersió lingüística, la immersió
tecnològica i la immersió personal.

*Diversos dies i horaris, informació al Web de l’escola.

*Diversos dies i horaris, informació al Web de l’escola.

*Diversos dies i horaris, informació al Web de l’escola.anglès

francès

alemany

diploma dual internacional *Més informació al Web de l’escola.
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Robòtica educativa
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robotix 4 

Disseny, construcció i programació d’un robot
avançat per resoldre divertides missions

presentades pel repte FIRST LEGO League. 

 
4t/5è/6è de PRIMÀRIA

2 hores/setmana
(migdia x 2 dies)

70€/mes 

1r/2n/3r/4t d’ESO
2 hores/setmana
(tarda x 1 dia)

70€/mes 

robotix 3 

Construcció i programació de robots mitjançant
motors i sensors que els ajudaran a entendre

el funcionament de la tecnologia
en aplicacions reals.

 

robotix 2 

Exploració de mecanismes i robòtica mitjançant la
resolució del repte científic. El 2n any de robòtica,
els nens i nenes tenen la possibilitat de participar

a la FIRST LEGO League Jr.

 

robotix 1 

Investigació del funcionament de màquines 
i mecanismes del dia a dia i introducció
a la robòtica i la programació utilitzant

els primers sensors.

 

Una activitat interessant i divertida que motivarà els nens i 
nenes a aprendre ciències, tecnologia, enginyeria i

programació, mitjançant el disseny, construcció i pro- 
gramació de robots que es plantejaran a les sessions.

Aprendran a treballar en equip, a gestionar els
errors com a font de coneixement i faran els primers

passos en emprenedoria.
La metodologia LEGO Education es basa en la

construcció activa i el descobriment guiat.
Els facilitadors són certificats per LEGO Education Academy.

organitza:
lego education

robotix

esco la  proa

4t/5è/6è de PRIMÀRIA
1 hora/setmana (migdia)

50€/mes 

1r/2n/3r/4t d’ESO
1 hora/setmana (tarda)

50€/mes 

1r/2n/3r de PRIMÀRIA
1 hora/setmana (migdia)

50€/mes 

1r/2n/3r de PRIMÀRIA
1 hora/setmana (migdia)

50€/mes 
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Extra lectives

Extra lectives
esco la  proa

intel·lectuals

artístiques

TALLER DE RÀDIO
Millora i desenvolupa les teves habilitats

comunicatives explicant què està passant dins
l’escola, al nostre barri, a la ciutat... Expressa’t,

opina... mitjançant la creativitat dels alumnes
d’aquest grup crearem un canal de ràdio per a 

l’escola i mantindrem tothom ben informat!
VINE I DIGUES LA TEVA!

BODY & CREATIVITY I
El primer tast del joc expressiu en anglès per

als més petits. El teatre contribueix al
desenvolupament de les habilitats socials,

que potenciarem amb jocs psicomotrius,
creatius i d’expressió corporal i oral.

A més, ens familiaritzarem amb la nova llengua
a través de cançons i contes coneguts.

SCRAPBOOKING
Tallers d’iniciació a aquesta tècnica

que inclou diversos processos creatius per
muntar una composició de memòries i
records de cadascú. Inclourem washi

tapes, lettering, bullet journals,
mixed media...  i moooolta imaginació!

(Diversos nivells segons inscripcions).

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P3 Dimecres 17 a 18:15
(activitat d’1 hora) 37,50€/mes Buganvilia 

Produccions

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
4rt/5è/6è EP A convenir Migdia (1 hora) 32,10€/mes Activa

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
P5 a 6è EP Dijous 17 a 18 32,10€/mes Activa
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ESCACS

Sessions pràctiques i aprenentatge conjunt
(mitjançant el taulell mural) d’elements

estratègics i tàctics de la partida.
Prendre decisions, planificar...

Trobades, tornejos i competicions escolars.
CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

EP migdia i tarda
ESO i BATX tarda Dijous 1 hora (migdia)

17 a 18 (tarda) 23,50€/mes Escola
d’escacs Edami



CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
P4 i P5

1r a 4rt EP Dilluns 17 a 18:15 38,75€/mes Activa

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
3r i 4rt 

EP Dijous 17 a 18:15
(activitat d’1 hora) 37,50€/mes Buganvilia 

Produccions

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P5 Dimarts 17 a 18:15
(activitat d’1 hora) 37,50€/mes Buganvilia 

Produccions
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CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

1r a 6è EP migdia
a convenir

1 migdia/setmana
(activitat d’1 hora) 36€/mes Activa

TALLER DE CIRC
Qui no ha somiat alguna vegada en convertir-se en 

malabarista, acròbata, pallasso o equilibrista?
Alternativa d’oci educatiu dins el fantàstic i màgic 
món de les arts circenses. Fomentem la creativitat, 

imaginació, expressió corporal i la psicomotricitat.

TALLER DE CÒMIC
Una bona eina de motivació per endinsar-se en

el món de la lectoescriptura i la il·lustració
acompanyats de personatges i herois tant reals 

com imaginaris. Activitats lúdiques on seràs
protagonista de les teves pròpies historietes!

THE GAME OF THEATRE I
El joc teatral contribueix al desenvolupament de les 

habilitats socials. Potenciarem l’expressivitat, la
creativitat, el treball d’equip i l’autoconfiança.

Crearem un titella per jugar amb la seva expressió i
ens aproparem a les primeres improvisacions teatrals.
Totes les activitats seran dirigides en llengua anglesa.

LET’S PLAY THEATRE!
El joc teatral ens ajuda a desenvolupar les habilitats

socials. Potenciarem l’expressivitat, la creativitat,
el treball d’equip i l’autoconfiança. L’eix d’aquest

curs serà el mim corporal i el teatre visual, explorarem
noves formes de comunicar amb les ombres, les llums i

els objectes! (Sesions en anglès).
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CUINA FREDA
T’agrada la cuina? Vols tastar nous ingredients

i posar les mans a la massa? Farem receptes
dolces, salades, originals, creatives,

senzilles i divertides amb fruites, vegetals,
pa, galetes... tothom a cuinar!

Matrícula:15€. TALLER TRIMESTRAL.
CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P4 i P5 Dimecres 17 a 18 38,75€/mes Activa

BODY & CREATIVITY II
A través del joc expressiu i amb activitats sempre 

dinàmiques, potenciarem la creativitat, el
treball d’equip i l’expressió corporal i oral.
Coneixerem nou vocabulari en anglès amb 

cançons i contes coneguts. També prepararem un 
conte englobant tots els conceptes donats.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P4 Dimarts 17 a 18:15
(activitat d’1 hora) 37,50€/mes Buganvilia 

Produccions



INTEL·LECTUALS  ARTÍSTISTI  QUES ESPORTIVES

CURSOS ANGLÈS FRANCÈS ALE-
MANY

BATX 
AMERICÀ

ROBÒ-
TICA ESCACS TALLER 

RÀDIO
SCRAP-

BOOKING
CUINA 
FREDA TALLER CIRC TALLER 

CÒMIC TEATRE MÚSICA MÚSICA 
CORAL

MÚSICA 
INSTRUM. BALLEM! ATLETISME BÀSQUET ESPORT 

BASE
MULTI-
ESPORT

FUTBOL 
SALA HANDBOL PISCINA VOLEIBOL

nadons
EN FAMÍLIA   
dia/hora a 
convenir

P3 DJ
17 a 18

Body&Creat
DC

17 a 18:15

SENSIBILITZACIÓ
DC 17 a 18:15  
ó EN FAMÍLIA

DT 
17 a 18:45

P4 DT
17 a 18

DC 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30

Body&Creat
DT

17 a 18:15
SENSIBILITZACIÓ
DC 17 a 18’15

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:45

P5 DT
17 a 18

DJ 
17 a 18

DC 
17 a 18 

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
DT

17 a 18:15
SENSIBILITZACIÓ

ó INICIACIÓ      
DJ 17 a 18:15

migdia             
a convenir

segons 
instrument 
consultar

DT/DJ     
17 a 18

EP1
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DC

17 a 18:15
INICIACIÓ        

DJ 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DC

17 a 
18:30

DT/DJ
17 a 18

EP2
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DC

17 a 18:15
INICIACIÓ ó 
LLENGUATGE     

DT 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DC

17 a 
18:30

DT/DJ
17 a 18

DT/DJ      
17 a 18

EP3
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DJ

17 a 18:15
INICIACIÓ ó 
LLENGUATGE     

DT 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DT/DC/DJ 

17 a 18:15
DLL/DC/
DV  17 a 

19
DT/DJ

17 a 18
DT/DJ      

17 a 18
DV

17 a 18
DT/DJ

18 a 19

EP4
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DJ

17 a 18:15
LLENGUATGE

dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

DLL/DC/
DV  17 a 

19
DT/DJ

17 a 18
DT/DJ

17 a 18 ó 
18 a 19

DV
17 a 18

DT/DJ
18 a 19

EP5
DT

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:15

LLENGUATGE
dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club
DT/DJ

18 a 19
DT/DJ

18 a 19

EP6
DT

17 a 18
o migdia

DC
17 a 18

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:15

LLENGUATGE
dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

DT/DJ
18 a 19

ESO1 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

ESO2 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

ESO3 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
19 a 20 ó 
20 a 21

ESO4 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
19 a 20 ó 
20 a 21

BAT1 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online DJ tarda dia / hora 

a convenir
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ 
horaris a 
convenir

BAT2 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online DJ tarda dia / hora 

a convenir
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ 
horaris a 
convenir

ADULTS
CONVERSA 

diversos 
horaris

CONVERSA 
diversos 
horaris

INICIACIÓ 
diversos 
horaris

CANTANTS DE 
DUTXA

dia/hora a conv.
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DC
19 a 20
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Activitats/C ursos/Hores 
Extra lectiv es 2018•2019 



INTEL·LECTUALS  ARTÍSTISTI  QUES ESPORTIVES

CURSOS ANGLÈS FRANCÈS ALE-
MANY

BATX 
AMERICÀ

ROBÒ-
TICA ESCACS TALLER 

RÀDIO
SCRAP-

BOOKING
CUINA 
FREDA TALLER CIRC TALLER 

CÒMIC TEATRE MÚSICA MÚSICA 
CORAL

MÚSICA 
INSTRUM. BALLEM! ATLETISME BÀSQUET ESPORT 

BASE
MULTI-
ESPORT

FUTBOL 
SALA HANDBOL PISCINA VOLEIBOL

nadons
EN FAMÍLIA   
dia/hora a 
convenir

P3 DJ
17 a 18

Body&Creat
DC

17 a 18:15

SENSIBILITZACIÓ
DC 17 a 18:15  
ó EN FAMÍLIA

DT 
17 a 18:45

P4 DT
17 a 18

DC 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30

Body&Creat
DT

17 a 18:15
SENSIBILITZACIÓ
DC 17 a 18’15

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:45

P5 DT
17 a 18

DJ 
17 a 18

DC 
17 a 18 

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
DT

17 a 18:15
SENSIBILITZACIÓ

ó INICIACIÓ      
DJ 17 a 18:15

migdia             
a convenir

segons 
instrument 
consultar

DT/DJ     
17 a 18

EP1
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DC

17 a 18:15
INICIACIÓ        

DJ 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DC

17 a 
18:30

DT/DJ
17 a 18

EP2
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DC

17 a 18:15
INICIACIÓ ó 
LLENGUATGE     

DT 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DC

17 a 
18:30

DT/DJ
17 a 18

DT/DJ      
17 a 18

EP3
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DJ

17 a 18:15
INICIACIÓ ó 
LLENGUATGE     

DT 17 a 18:15
migdia             

a convenir
diversos dies

i horaris
DLL/DT/DC/DJ 

17 a 18:15
DLL/DC/
DV  17 a 

19
DT/DJ

17 a 18
DT/DJ      

17 a 18
DV

17 a 18
DT/DJ

18 a 19

EP4
DC

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

DLL
17 a 18’15 ó

18’15 a 19’30
migdia             

a convenir
DJ

17 a 18:15
LLENGUATGE

dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

DLL/DC/
DV  17 a 

19
DT/DJ

17 a 18
DT/DJ

17 a 18 ó 
18 a 19

DV
17 a 18

DT/DJ
18 a 19

EP5
DT

17 a 18
o migdia

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:15

LLENGUATGE
dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club
DT/DJ

18 a 19
DT/DJ

18 a 19

EP6
DT

17 a 18
o migdia

DC
17 a 18

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

migdia             
a convenir

DJ 
17 a 18

migdia             
a convenir

DJ
17 a 18:15

LLENGUATGE
dia / hora
a convenir

migdia             
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

DT/DJ
18 a 19

ESO1 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

ESO2 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
18 a 19 ó 
19 a 20

ESO3 DJ
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
19 a 20 ó 
20 a 21

ESO4 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online

DC/DJ   
17 a 18 ó 
17 a 19h

DJ tarda dia / hora 
a convenir

dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DLL/DT/DC/DJ 
17 a 18:15

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ
19 a 20 ó 
20 a 21

BAT1 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online DJ tarda dia / hora 

a convenir
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ 
horaris a 
convenir

BAT2 DJ
17a18:30

DC
17a18:30

DC
17 a 18

formació 
online DJ tarda dia / hora 

a convenir
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

dies/hores 
consultar 

Club

DT/DJ 
consultar 
horaris

DT/DJ 
horaris a 
convenir

ADULTS
CONVERSA 

diversos 
horaris

CONVERSA 
diversos 
horaris

INICIACIÓ 
diversos 
horaris

CANTANTS DE 
DUTXA

dia/hora a conv.
dia / hora 
a convenir

diversos dies
i horaris

DC
19 a 20

DL = dilluns    DT= dimarts    DC= dimecres   DJ= dijous        = segons inscripcions   * 
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* 

* 

* 

Activitats/C ursos/Hores 
Extra lectiv es 2018•2019 
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THE GAME OF THEATRE II
El joc teatral contribueix al desenvolupament de les

habilitats socials. Potenciarem l’expressivitat, la
creativitat, el treball d’equip i l’autoconfiança. Jugarem

a crear un personatge: (posat físic, disfressa i parla)
i crearem un titella per jugar amb la seva expressió.

Totes les activitats seran dirigides en llengua anglesa.

THE MOVIE!
El joc teatral contribueix al desenvolupament

de les habilitats socials. Aquest curs aproparem 
l’alumne al món audiovisual: gravació d’escenes

de musicals en anglès i també, el rodatge d’un 
curtmetratge creat pels propis alumnes.

Let’s make a movie!

BÀSQUET ESCOLA
Formació en el món del bàsquet.

Desenvolupament de les capacitats
esportives en un clima de valors.

Amb possibilitat de formar part dels
equips federats del club. Trobades

amistoses amb equips d’altres escoles.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

1r i 2on EP Dimecres 17 a 18:15
(activitat d’1 hora) 37,50€/mes Buganvilia 

Produccions

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
5è i 6è 

EP Dijous 17:15 a 18:15 37,50€/mes Buganvilia 
Produccions

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
1r i 2n 
d’EP

Dilluns
Dimecres 17 a 18:30 2 dies: 39,20€/mes

1 dia:  24,50€/mes
Bàsquet

Proa-Sant Medir

Extra lectives
esportives

ATLETISME
Introducció a aquest esport individual que conté
gran varietat de destreses. Tècniques de cursa,

velocitat, sortides, tanques, marxa, relleus, salts, 
llançaments... Tot plegat mitjançant jocs i

activitats participatives i cooperatives.
Crossos i jornades de pista amb el CEEB.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

CM, CS i ESO Dilluns, Dimarts
Dimecres i Dijous 17 a 18:15 2 dies: 37,50€ /mes

1 dia:  23,50€/mes
Fundació 
Ressons

BÀSQUET FEDERATS
Perfeccionament, progressió tècnica i tàctica.

Entrenaments 3 dies/setmana i participació en un equip
de la competició oficial de la Federació Catalana.

Fitxa Federativa i l’assegurança d’accidents: 50€/any
Per més informació contacteu amb la coordinadora

esportiva. Núria, 667.088.240
CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

a partir de 
3r d’EP

Diversos 
dies

Diversos 
horaris 51,20€/mes Bàsquet

Proa-Sant Medir
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ESPORT BASE
Contribueix a l’educació física amb exercicis 

que desenvolupen qualitats físiques (força,
resistència, flexibilitat i velocitat),

psicomotrius (coordinació), percepció
corporal dels temps i els ritmes, orientació i 

estructuració de l’espai.

MULTIESPORT
Diferents modalitats esportives individuals 

(atletisme, gimnàstica), d’adversari
(judo, tennis) i d’equip (bàsquet, futbol,

voleibol, hoquei i handbol), que
afavoreixen l’adquisició d’habilitats

bàsiques en els esports.

FUTBOL SALA
Com tot esport d’equip, és el producte

d’una cooperació i afavoreix la socialització
amb els companys i adversaris.

Competició Escolar.
3r EP a 2n ESO - 1 fase: 22,60€/any • 2 fases: 37,80€/any

3r ESO a BATXILLERAT - 2 fases: 57€/any

HANDBOL
Aprenentatge de les competències bàsiques: 

xut, passada/recepció, intercepció,
accions defensives i tècnica de porter/a.

Iniciació i perfeccionament.
Competició Escolar. 

1 fase: 22,60€/any • 2 fases: 37,80€/any

PISCINA
Cursets a les instal·lacions del C.E.M. La Bordeta.

Familiarització al medi i pèrdua de la por.
Activitat de 45 minuts.

Places limitades: 8 alumnes per grup.
Els alumnes de P4 que han fet el nivell 1 durant
el curs 2017-18 tenen preferència d’inscripció.

VOLEIBOL
Un dels esports col·lectius de col·laboració-

oposició en el qual no hi ha contacte
directe amb l’adversari. Iniciació i

perfeccionament. Competició escolar.
5è EP a 2n ESO - 1 fase: 22,60€/any • 2 fases: 37,80€/any

3r ESO a BATXILLERAT - 2 fases: 57€/any

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P5 Dimarts i
Dijous 17 a 18 23,50€/mes (1 dia)

37,50€/mes (2 dies) Promosport

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
1r a

4rt EP
Dimarts i

Dijous 17 a 18 23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies) Promosport

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
2n EP a
2n BATX

Dimarts i
Dijous

17 a 18 / 18 a 19 /
19 a 20 (segons inscripcions)

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies) Promosport

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
3r EP a
2n BATX

Dimarts i
Dijous

17 a 18 / 18 a 19 /
19 a 20 (segons inscripcions)

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies) Promosport

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

3r i 4rt d’EP Divendres 17 a 18 23,50€/mes C.E. Handbol 
Bcn-Sants

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P3 i P4 Dimarts P3
Dijous P4 17 a 18:45 53,50€/mes Fundació 

Privada Ressons
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Escola de música
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en família 

tastem la música

descobrim la música

interpretem la música

cant coral - tots cantem!

instrument

cantants de dutxa

Instruments i joguines sonores, que desperten
la curiositat dels més petitons. Danses i

moviments corporals, recursos
per fer les sessions a casa.            

 45 minuts/setmana 29,50€/mes 

Sensibilització Musical - Toquem, cantem, escoltem i
juguem! A través del joc i dels sentits comencem a 
conèixer les bases de la interpretació, l’escolta, la

creació i l’anàlisi musical.            

 1 hora/setmana 39,30€/mes 

Iniciació Musical - Aprenem a desxifrar els
secrets de la música, introduint-nos poc a poc

en el llenguatge musical, sense deixar de
banda el joc i la descoberta sensorial.             

 1 hora/setmana 39,30€/mes 

Llenguatge Musical  - Dividit en quatre nivells anem
aprofundint en el llenguatge musical posant

especial èmfasi en les eines que ens permeten
interpretar i crear música.             

 1 hora/setmana 39,30€/mes 

El complement bàsic per a una bona formació mu-
sical. El treball vocal i postural i la cooperació de

tots els cantaires per a fer música conjuntament
fan que puguem gaudir-ne des del primer dia.  

 45 minuts/setmana 15€/mes 

Treballarem la música de manera global, l’entrenament
auditiu, el ritme, descoberta d’instruments... 

45 minuts/setmana 22€/mes

Altres activitats d’adults: instrument/conjunt musical/
llenguatge. (Més informació al web de l’escola) 

Classes individuals/compartides i col·lectives. 
Piano, guitarra clàssica i elèctrica,
violí/viola, flauta travessera, saxo,

oboè, percussió...

 (Més informació al web de l’escola)

3i4
anys

5i6
anys

+7
anys

+4
anys

+5
anys

adu
lts

0a3
anys



01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

Normativa
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Facturació mensual i per avançat, famílies
externes a l’escola els 2 primers mesos per 

avançat. Grups que comencen l’activitat
al setembre: 1r càrrec al rebut de setembre
(entre el 50% i el 75% de la quota segons 
sessions). Grups que comencen l’activitat
a l’octubre: 1r càrrec al rebut d’octubre.

El període principal d’inscripció
finalitza el 9 de juliol.

Totes les activitats tenen les places limitades.

Omple el formulari d’inscripció i envia’l
per correu a extra_lectives@escola-proa.cat

o imprimeix-lo i entrega’l
a la Secretaria de c/Almeria.

Podeu consultar informació i resoldre dubtes 
contactant amb la Coordinació d’extra lectives

a la Secretaria o per correu electrònic.

Les inscripcions entregades del 10 de juliol
al 12 de setembre i amb grups confirmats al

setembre, començaran les activitats
a l’octubre.

Podeu demanar fer prova d’activitats que 
tinguin places disponibles. Demaneu-ho amb

una setmana d’antelació a la Coordinació
d’extra lectives de Secretaria.

Les famílies que tinguin rebuts de l’escola 
pendents no podran formalitzar la inscripció

a les extra lectives. 

Totes les inscripcions entregades fins
el 9/7/18 i amb grups confirmats al juliol, 
iniciaran les activitats a partir del 12 de 
setembre, excepte la PISCINA i els grups

amb alumnes de P3 que
començaran a l’octubre.

Tots els canvis i baixes s’han de comunicar 
abans del dia 20 del mes anterior.

No s’abonarà cap quota que no es comuniqui en 
el termini establert i les altes que es comuniquin 

passat aquest dia s’hauran d’abonar
en efectiu/targeta a Secretaria.

Els canvis d’activitat o freqüència (1 o 2 dies) 
hauran de ser per mesos complets.

En totes les activitats esportives us recomanem 
que els alumnes no utilitzin les ulleres, si això 
no és possible, us recomanem que els feu unes 

ulleres especials per la pràctica d’esports.
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Lloguer
d’espais

ESPAIS PROA
L’escola disposa de diferents

espais per llogar.
Els socis de l’A.P.B.S.M. tenen

un 10% de descompte.

Vols desconnectar de la rutina i ballar 
cançons modernes i conegudes? 
Vols ser el/la rei/na de la pista?
No és necessari nivell ni 
coneixements de ball previs,
només ganes de passar-
t’ho d’allò més bé al
ritme de la música
més actual i
animada! 

DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
Dimecres 19 a 20 30€/mes Activa

Ballem!
activitat d’adults


