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ACTIVITATS DE SERVEIS 

ACTIVITAT 
ETAPA I 

CURSOS 
DIES HORES QUOTA MENSUAL DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Acollida Llar 
Llar d’Infants 

P0, P1 i P2 
Tots 

8:00 a 9:00 

i/o 

17:00 a 18:00 

75,00 € (matí i tarda) 

50,00 € (matí o tarda) 

Espai destinat a la vigilància dels més petits de l'escola. 

Servei realitzat per a les educadores de la llar una hora 

abans i/o una hora després de l'horari lectiu. 

Espai Infantil 
Llar d’Infants 

P0, P1 i P2 
Tots 17:00 a 18:00 

Servei gratuït però cal 

pagar la matrícula. 

Activitat al pati de la llar per gaudir d'una estona junts, 

pares, mares i fills i filles. Espai sense vigilància. Els pares, 

mares o tutors son responsables dels nens i nenes. 

Acollida Matí 

Infantil 

P3, P4 i P5 

Tots 8:00 a 8:45 
Servei gratuït però cal 

pagar la matrícula. 

Espai destinat a la vigilància dels nens i nenes d'infantil per 

part d’una educadora mitjançant activitats lúdiques 

dirigides. 

Per disposar d'aquest servei s'ha d'estar al corrent de 

pagament dels rebuts de l'AMPA. 

Primària 

De 1r a 6è 

Ludoteca 

Infantil 

P3, P4 i P5 

Tots 17:00 a 19:00 

37,00 € / mes (tots els 

dies) 

30 € /mes (dos dies) 

5 € (hora esporàdica) 

Espai destinat a la vigilància dels nens i nenes d'infantil per 

part d’una monitora mitjançant activitats lúdiques dirigides.  

Qualsevol opció diferent a la setmanal consulteu preus a la 

secretaria de l’escola.  

Primària 

De 1r a 6è 



 

ESCOLA D’ANGLÈS (Helen Doron) 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORES 
QUOTA 

MENSUAL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Anglès 
Llar d’Infants 

P1 i P2 
Dijous 16:30 a 17:15 35,00 € 

Cal un mínim de 9 alumnes per obrir grup. 

Durada del curs: octubre 2019 a juny 2020 

(Preu material: 30€) 

Anglès 
Infantil 

P3, P4 i P5 
Dijous 17:20 a 18;05 50,00 € 

Nous Alumnes  - Cal un mínim de 4 alumnes per obrir grup. 

Durada del curs: octubre 2019 a juny 2020 

(Preu material: 70€) 

Anglès 
Primària 

1r i 2n 
Dimecres 17:15 a 18:15 60,00 € 

Cal un mínim de 4 alumnes per obrir grup. 

Durada del curs: octubre 2019 a juny 2020 

 (Preu material:  70€) 

Anglès 
Primària 

3r i 4t 
Dilluns 17:15 a 18:15 60,00 € 

Cal un mínim de 4 alumnes per obrir grup. 

Durada del curs: octubre 2019 a juny 2020 

(Preu material: 70€) 

Anglès 

Primària 

5è i 6è Consultar horaris i preus 

(www.helendoron.es. Tel. 934 592 445) 
Cal apuntar-se prèviament per a fer una prova de nivell. 

ESO 

1r, 2n, 3r i 4t 

 

La graella de l’extraescolar d’anglès regeix només per alumnes de nova incorporació. En el cas d’haver estat matriculats l’any anterior a l’Escola d’Anglès, cal fer la 

preinscripció directament amb ells. Telèfon Hellen Doron: 934 59 24 45  

http://www.helendoron.es/
https://www.google.com/search?q=helen%20doron&rlz=1C1GGRV_enES752ES752&oq=hellen+doro&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3964j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=41411472,2180461,1434&tbm=lcl&rldimm=13746765272500222041&lqi=CgtoZWxlbiBkb3JvbiIDiAEB&ved=2ahUKEwiBpNjq1cvkAhVDVhoKHeL4CM0QvS4wB3oECAgQFg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4


 

ACTIVITATS MUSICALS (Kiddy Musics) 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORES 
QUOTA 

MENSUAL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Estimulació musical 

primerenca 

Llar d’Infants  

10 a 24 mesos 
Dijous 17:00 a 17:45 36,00 € 

Treball de patrons rítmics i tonals. Reconeixement 

sensorial, qualitats del so, contes musicals, cançons… 

Mímin 8 nens/nenes + un adult per infant. 

Sensibilització 

musical 

Llar d’Infants 

 25 a 36 mesos 
Dimecres 17:00 a 17:45 36,00 € 

Reconeixement d’instruments, contes musicals, 

cançons, audició activa, qualiatas del so, pulsació, 

ritme i percussió menor Mímin 8 nens/nenes 

Sensibilització 

musical 

Infantil 

P3, P4 i P5 
Dilluns 17:00 a 18:00 35,00 € 

Reconeixement d’instruments, contes musicals, 

cançons, audició activa, qualitats del so, pulsació, ritme 

i percussió menor. Mímin 8 nens/nenes 

Teatre Musical 
Primària 

1r, 2n i 3r 
Dimarts 17:00 a 18:00 33,00 € 

Treball de les disciplines d’interpretació, cant i dansa. 

Muntatges musicals emblemàtics. Representacions 

periòdiques amb públic  Mímin 8 / Màxim 15 alumnes 

Teatre Musical 
Primària 

4t, 5è i 6è 
Dijous 17:00 a 18:30 47,00 € 

Treball de les disciplinesd’interpretació, cant i dansa. 

Muntatges musicals emblemàtics. Representacions 

periòdiques amb públic. Mímin 8 / Màxim 15 alumnes 

Teatre Musical ESO A determinar A determinar (1 hora) 38,00 € 

Treball de les disciplines d’interpretació, cant i dansa. 

Muntatges musicals emblemàtics. Representacions 

periòdiques amb públic  Mímin 10 / Màxim 15 alumnes 



 

Guitarra 
Primària  

De 2n a 6è 

Migidies (a 

determinar) 
13:45 a 14:45  

3-4 alumnes 

45,00 € 

5-7 alumnes 

42,00 €  

Iniciació i Coneixement de l'instrument – Interpretació 

d’un repertori adient i improvisació. Mínim 3 / Màxim 7 

nens/nenes. 

 

  



 

ACTIVITATS DE REFORÇ 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORES QUOTA DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Reforç escolar 
Primària 

De 3r a 6è 

A convenir. Consultar horaris a 

secretaria. 
12,00 € / hora 

Classes particulars individuals. 

Contacte directe amb la tutora 

Reforç escolar ESO 
A convenir. Consultar horaris a 

secretaria. 
15,00 € / hora 

Classes particulars individuals. 

Contacte directe amb la tutora 

Aula d’Estudi ESO 
Dimecres i divendres 

15:00 a 17:00 

45,00 € mes 

10,00 € / hora (esporàdics) 

Aula vigilada per a la realització de treballs en grup o 

estudi personal. No són clases particulars. Mínim 

grup de 6 persones fixes 

 
  



 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORES 
QUOTA 

MENSUAL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Natació 

Llar 

P2 
Dilluns 9:45 a 10:30 46,00 € 

Cursets amb programació i monitors al Poliesportiu Claror. El 

preu inclou curset i monitors acompanyants. Grups de 8 

nens/nenes. 

Infantil 

P3, P4 i P5 
Divendres 13:00 a 13:45 40,00 € 

Cursets amb programació i monitors al Poliesportiu Claror. El 

preu inclou curset i monitors acompanyants. Grups de 8 

nens/nenes. 

Primària 

De 1r a 6è 
Dimarts 13:15 a 14:00 40,00 € 

Cursets amb programació i monitors al Poliesportiu Claror. El 

preu inclou curset i monitors acompanyants. Grups de 12 

nens/nenes. 

Escoleta de 

Bàsquet  

Primària 

De 1r a 5è 
Dilluns (Aitor) 17:15 a 19:00 35,00 € 

Iniciació esportiva al bàsquet per mitjà del joc, tot aprenent la 

tècnica bàsica. 

Comencem a 

ballar 

Infantil 

De P3 a P5 
Dilluns 17:15 a 18:15 27,00 € 

Contes rítmics que permeten el guiatge de l’entrenadora per a 

iniciar-se en la gimnàstica rítmica per tal d’ajudar als infants a 

conèixer el seu cos, augmentar el seu potencial físic, 

intel.lectual i afectiu, millorar l’autocontrol i les relacions 

interpersonals i amb el medi. 

Els gimnastes hauran d’assistir amb roba còmode. El Club 

disposa de botiga online per a qui ho desitgi. 



 

Activitat coordinada pel Club Esportiu Barna, entitat 

recomanda per la Federació Catalana de Gimnàstica. 

Mínim 6 /Màxim 14 persones 

Gimnàstica 

Rítmica 

Primària 

De 1r a 4t 
Dijous 17:15 a 18:15 27,00 € 

Iniciació a la gimnàstica rítmica tot desenvolupant el 

desenvolupament multilateral i harmònic, l’enfortiment de la 

salut, el domini de la tècnica i la tàctica i el desenvolupament 

de les qualitats físiques, morals i evolutives, entre d’altres. 

Els gimnastes hauran d’assistir amb roba còmode. El Club 

disposa de botiga online per a qui ho desitgi. 

Activitat coordinada pel Club Esportiu Barna, entitat 

recomanada per la Federació Catalana de Gimnàstica. 

Mínim 6 / Màxim 16 persones 

Judo  

Infantil i Primària 

De P4 a 3r 

Dilluns i 

dimecres 
17:15 a 18:15 

34,00 € 

Activitat coordinada pel Club Esportiu Okami. El judo té com a 

objectiu contribuir a l’educació integral de l’alumne en 

aspectes com la psicomotricitat, els desenvolupament de les 

qualitats físiques, la millora de l’atenció i la concentració i la 

transmissió de valors 

Primària i ESO 

De 4t a 1r 

Dilluns i 

dimecres 
18:15 a 19:15 

Skate  
Primària 

De 1r a 6è 
Divendres 17:15 a 18:15 37,00 € 

Activitat coordinada per Ungravity Freestyle per tal de treballar 

l’equilibri estàtic i dinàmic, moviments bàsics per moure’s 

autònomament, desplaçaments laterals i trucs. Mínim 6 

persones. 

 
 



 

 ACTIVITATS DE CREIXEMENT PERSONAL 

ACTIVITAT ETAPA DIES HORES QUOTA DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Tècniques de 

massatge 

Llar i Infanti 

(0 a 4 anys)l 
Dilluns de 17:15 a 18:15 35 € 

Ensenyar als pares les diferents eïnes de massatge 
pels infants: massatge en si mateix, reflexologia 
podal, massatge metamòrfic, contes sobre la pell. 
(mínim 4 famílies) 

Ioga en família 
Infantil 

(3 a 5 anys) 
Dimarts de 17:15 a 18:15 35 € 

El ioga en família està pensat per què el nen sigui el 
protagonista de l’activitat i els pares estiguin 
presents per ajudar al nen a fer les postures de ioga, 
els jocs, etc. La seva figura és d’acompanyant 
generant seguretat i confiança en el seu fill alhora 
de fer totes els practiques. 
(mínim 4 famílies) 

Ioga per infants 
Primària  

(6 a 12 anys) 
Dimecres de 14:00 a 15:00 35 € (mínim 5 infants) 

Mindfulness per 

a infants 

Primària 

(5 a 7 anys) 

Primària 

(8 a 11 anys) 

Dilluns de 14:00 a 15:00 

 

Dimarts de 14:00 a 15:00 

50 €  

Aquesta activitat esta pensada per què els infants 
siguin més conscients i estiguin més presents en el 
dia a dia I en tot el que passa al seu voltant. 
(mínim 3 infants i màxim 6) 

Ioga per 

adolescents 
ESO pendent 35 € (mínim 5 infants) 



 

Mindfulness per 

adolescents 
ESO Dimecres de 15:00 a 16:00 50 €  

Aquesta activitat esta pensada per què els 
adolescents siguin més conscients i estiguin més 
presents en el dia a dia I en tot el que passa al seu 
voltant. 
(mínim 3 infants i màxim 6) 

  



 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

ACTIVITAT ETAPA CURSOS DIES HORES QUOTA DESCRICPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

FEAC Mares i pares - 
Trobades trimestrals 

S’informa d’elles puntualment. 
Gratuït 

Trobades de mares, pares i amb la finalitat de reflexionar 

sobre l'educació dels nostres fills i filles. 

 


