
Oferta
d’activitats
extraescolars



ESCOLA DR. SAMARANCH i FINA
PLAY ENGLISH INFANTIL

L’alumnat d’infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren 
al voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació tea-
tral, les titelles,... Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La im-
mersió és la millor manera de donar els primers passos en l’adquisició d’una nova llengua, 
per això, volem que els nens i nenes aprenguin l’idioma de manera natural i lúdica.

PREU: 26€ / mes
DIA: DIMECRES
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: P3 A P5

PLAY ENGLISH PRIMÀRIA

La nostra programació segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar 
la competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-los en el seu 
anàlisi potenciant l’ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès. 
 Els objectius es desenvolupen en un clima participatiu i engrescador. Mitjançant activi-
tats didàctiques molt variades, desenvolupen habilitats lingüístiques. 

PREU: 21€ / mes
DIA: DIJOUS
HORARI: 12:30 A 13:30
ADREÇAT: 1ER A 3ER

SPEAKING

L’objectiu d’aquesta extraescolar és augmentar les destreses d’expressió oral i escrita en 
aquesta llengua. Actualment, saber-se comunicar amb fluïdesa és fonamental per ser 
competent en llengua, i aconseguim que els nens i nenes parlin i desenvolupin aquestes 
habilitats a través del joc, el treball en parelles i role-plays o les noticies d’interès.

Activitat destinada a cicle superior
PREU: 26€ / mes
DIA: DIMARTS
HORARI: 12:30 A 13:30
ADREÇAT: 4ART A 6 È



ESCOLA DR. SAMARANCH i FINA
ART ATTACK

En aquesta activitat, els infants realitzaran manualitats que els permetrà expressar-se i 
donar via lliure a la seva creativitat a través d’activitats divertides i utilitzant els recursos 
diversos i materials reciclats.

PREU: 26€ / mes
DIA: DILLUNS
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: P5 A 2ON

 
CIENCIAVENTURA

És una activitat adreçada a tots aquells nens i nenes que tinguin curiositat- i interès pe 
la ciència i els experiments. Potenciem l’aprenentatge a través de l’estimulació, el pensa-
ment lateral i la creativitat

PREU: 26€ / mes
DIA: DIVENDRES
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: P4 A 1ER

PETIT XEF

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, 
mesurar ingredients, combinar textures... i alhora treballaran en equip i els educarem per 
tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un recep-
tari per cuinar amb els pares allò que han après.
PREU: 30€ / mes

DIA: DILLUNS
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: 1ER A 6E



ESCOLA DR. SAMARANCH i FINA
ROBÒTICA
 
L’objectiu principal és familiaritzar als infants amb la robòtica fent servir peces intercon-
nectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges, politges, 
palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem potenciar les 
noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els participants el ta-
lent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre. 

PREU: 39€ / mes
DIA: DIMARTS (1ER A 3ER)
DIA: DIMECRES (4ART A 6E)
HORARI: 16:30 A 18:00

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que fa-
cilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i 
nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’al-
liberin de perjudicis i timideses.

PREU: 26€ / mes
DIA: DIJOUS
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: 1ER A 6E

PSICOMOTRICITAT EN ANGLÈS

Consta d’una metodologia pròpia de treball, en la qual convertim divertits jocs esportius 
en una perfecta eina per aprendre anglès. Els nostres principals objectius és que millorin 
el desenvolupament motor i que es diverteixin aprenent una llengua d’una manera lúdica.
PREU: 25€ / mes

DIA: DIMARTS
HORARI: 16:30 A 18:00
ADREÇAT: P3 A P5 



ESCOLA DR. SAMARANCH i FINA
TAEKWONDO  

Aconseguir la coordinació necessària per practicar amb eficàcia les diferents tècniques, 
iniciar a l’aprenentatge dels pumses bàsics, iniciar als coneixements bàsics de defensa 
personal, aconseguir que el nen/a valori positivament l’activitat esportiva…   

CONTRIBUCIÓ DEL TAEKWON-DO EN EL PROCÉS FORMATIU DELS INFANTS:  
- Exercita la concentració i la disciplina, creant hàbits que ajudaràn al nen en els seus es-
tudis i tasques.  
- Fomenta el respecte i l’educació, fent que el nen/a sigui més comprensiu,  tingui mi-
llor control personal i creu actituds positives cap als altres.  
- La conquesta de la confiança i seguretat en si mateix farà que el nen/a es senti se-
gur i amb confiança de les seves possibilitats en diferents situacions de la vida quotidiana.  
- Millora de la seva forma física, oferint al seu cos resistència increment d’energia,  estí-
muls, flexibilitat, reflexos i motricitat.  

PREU: 19 €/mes     
DIES SETMANA: Dimarts     
HORARI: de 16:30 a 18h  

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L’ESCOLA DR.SAMARANCH
DATES: Del 2 al 19 de setembre
LLOC: Online
WEB: https://ampasamaranch.jimdofree.com



ESCOLA SANT DOMÈNEC
ANGLÈS 3er-4rt - Movers

Ajudar els alumnes a donar el primer pas cap a:
- Entendre instruccions bàsiques i poder participar en converses senzilles
- Entendre avisos, instruccions i informació bàsica
- Completar formularis basics

PREU: 21€ nen
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins el 2 de Juny
DIES SETMANA: Dimarts
HORARI: 16:45h a 17:45h (+15’ d’acollida)
AFORAMENT: mínim 5 alumnes
ADREÇAT A: 3er-4rt

ANGLÈS 1er-2on - Starters

Apendre anglès gaudint de llibres, cançons, programes de televisió, dibuixos animats i
pel·lícules en anglès i comprendre continguts bàsics del anglès

PREU: 21€ nen
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins el 2 de Juny
DIES SETMANA: dilluns
HORARI: 16:45h a 17:45h (+15’ d’acollida)
AFORAMENT: mínim 5 alumnes
ADREÇAT A: 1er-2on



ESCOLA SANT DOMÈNEC
INICIACIÓ ALEMANY

Curs d’iniciació al Alemany per alumnes de 5è i 6è on s’aprendrà els concepts bàsics de la 
llengua d’una manera divertida, exitosa i interactiva.
Els 10 temes més importants i bàsics al aprendre la llengua son:
• Saludar
• Colors
• Pronoms
• Números
• El verb ‘sein’ (present simple)
• Els substantius
• Els articles indefinits
• Construcció de les primeres frases
• El verb haben (present simple)
• Expressions quotidianes

PREU: 21€ nen
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins el 2 de Juny
DIES SETMANA: divendres
HORARI: 16:45 a 17:45h (+15’ d’acollida)
AFORAMENT: mínim 5 alumnes
ADREÇAT A: 5è i 6è

JUGANT AMB LA CIÈNCIA 

És un espai on les nenes i els nens poden experimentar diferents àrees del STEAM de ma-
nera divertida i guiades per una experta. Els beneficis del STEAM els permetrà aconseguir 
habilitats que els ajudaran amb la ciència, la tecnologia i altres reptes. Aprendran a trobar 
solucions innovadores. Descobriran que hi ha ciència en tot el que ens envolta. Se’ls des-
pertarà el pensament científic.

PREU: 30€ per nen/a
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins el 2 de Juny
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: 17h a 18h
AFORAMENT: mínim 9 nens
ADREÇAT A: de CM a CS



ESCOLA SANT DOMÈNEC
ROBÒTICA 1R- 2N

El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica fent servir peces 
interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges, 
politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem poten-
ciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els participants 
el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
- Robòtica: Lego Wedo i Xiaomi Mi Robot Builder(A) (Novetat curs 2021/22)
- Experiments
- Alfabetització digital: Aprendre a cercar continguts adients als dispositius d’última tec-
nologia i internet.

PREU: 35€nen/mes
CALENDARI:  Del 3 d’octubre fins 3 de juny
DIES SETMANA: Dimarts( 1r i 2n)                        
HORARI:  16:45-17:45  (1r i 2n)
AFORAMENT: mínim = 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 1r a 2n (diferent horari per cada cicle)

ROBÒTICA 3R- 4T

El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica fent servir peces 
interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples (engranatges, 
politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. Volem poten-
ciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els participants 
el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
- Robòtica: Lego Wedo, Lego Mindstorm(Novetat curs 2021/22). i Xiaomi Mi Robot Builder.
- Impressores 3D: disseny i impressió.
- Alfabetització digital: seguretat en internet.
- Programació per blocs (B) (Novetat curs 2021/22).
PREU: 35€ nen/mes
CALENDARI:  Del 3 d’octubre fins 3 de juny
DIES SETMANA: Dimecres (3r i 4t)                            
HORARI:  16:45 a 17:45  (3r - 4t)   
AFORAMENT: mínim = 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 3r a 4t (diferent contingut per cada cicle)



ESCOLA SANT DOMÈNEC
ROBÒTICA 5È- 6È

BREU DESCRIPCIÓ: El nostre principal objectiu és familiaritzar els infants amb la robòtica 
fent servir peces interconnectables, amb les quals construeixen des de màquines simples 
(engranatges, politges, palanques, rodes i eixos) fins a petits robots amb diferents formes. 
Volem potenciar les noves tecnologies i noves habilitats i competències fomentant en els 
participants el talent, i la seva curiositat per descobrir i aprendre.
- Robòtica: Lego Mindstorm i Xiaomi Mi Robot Builder (Programació amb llenguatge)
- Impressores 3D: disseny i impressió 3D
- Ciber-seguretat.

PREU: 35€ nen/mes
CALENDARI:  Del 3 d’octubre fins 3 de juny
DIES SETMANA: Dijous (5è i 6è)
HORARI:  16:45 a 17:45   
AFORAMENT: mínim = 5 – 10 alumnes per grup.
ADREÇAT A: de 5è a 6è (diferent horari per cada cicle)

STARTERS ROLE PLAY (1R I 2N DE PRIMÀRIA)

Quan s’ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els estu-
diants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els estudiants, 
des del més petit, aprenen millor quan practiquen i fan servir l’anglès de forma comunica-
tiva i realista en situacions quotidianes.
Introducció bilingüe al role play . Perquè el role play pugui funcionar en aquest grup de 
nens/es més petits es necessita fer una gran introducció de vocabulari (amb idees dels 
alumnes, fitxes de dibuixos etc) i també la introducció d´estructures de vocabulari i gramà-
tic. Tot amb conjunt jugant, mai fent servir la metodologia acadèmica.
En aquest role play el grup STARTERS els alumnes han de practicar una mica més el voca-
bulari, això es pot aconseguir preguntant que fa un cambrer/a a un restaurant? I el client 
que pot demanar? Es pot crear una menú entre els alumnes, etc i cada alumne pot tenir 
diferents torns en fer de client i de cambrer/a.

PREU: 15 €
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: Divendres
HORARI: 13:45- 14:45
AFORAMENT:  de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 1r i 2n



ESCOLA SANT DOMÈNEC
MOVERS ROLE PLAY (3R I 4RT DE PRIMÀRIA)

Quan s’ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els estu-
diants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els estudiants, 
des del més petit, aprenen millor quan practiquen i fan servir l’anglès de forma comunica-
tiva i realista en situacions quotidianes.
Es poden fer molts role plays en aquests nivells i anar avançant al seu ritme. També hi ha 
una mica d’introducció de vocabulari i d’estructures gramaticals .
El grup MOVERS ja es pot començar amb el role play però anant corregint o ajudant amb 
el vocabulari, la gramàtica etc.

PREU: 15 €
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 3 de juny
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: 13:45- 14:45
AFORAMENT:  de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 3r i 4t

FLYERS ROLE PLAY (5È I 6È DE PRIMÀRIA)

Quant s´ensenya anglès, una de les millors formes i també la més divertida que els estu-
diants poden practicar i parlar la llengua és amb els jocs de role play. Tots els estudiants, 
des del més petit, aprenen millor quant practiquen i fan servir l´anglès amb molts role 
plays de forma comunicativa i realista en situacions quotidianes.
Role play de forma avançada. La classe/ role play es 100% en anglès.
El grup FLYERS els alumnes ja fan tot el muntatge, des del menú al diàleg que s´ha de fer 
servir etc

PREU: 15 €
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins 3 de Juny
DIES SETMANA: Dimecres
HORARI: 12:35- 13:35
AFORAMENT: de 6 a 8 nens 
ADREÇAT A: 5è i 6è



ESCOLA SANT DOMÈNEC
TAEKWONDO

Disciplina d’ Arts Marcials que desenvolupa les capacitats pròpies de cada cos: força, 
elasticitat, resistència, integració i desenvolupament harmònic i funcional alhora que in-
culca valors com: la disciplina, respecte cap als altres i seguretat en un mateix.
L’objectiu principal de l’activitat és aconseguir la coordinació necessària per practicar 
amb eficàcia les diferents tècniques, iniciar a l’aprenentatge dels pumses bàsics, iniciar 
als coneixements bàsics de defensa personal, aconseguir que el nen/a valori positivament 
l’activitat esportiva…

PREU: 17€/mes (+5€/assegurança accidents i 30€/Kimono només el 1r mes).
CALENDARI: del 3 d’Octubre fins el 2 de Juny
DIES SETMANA: Dilluns
HORARI: de 16:30h a 18.30h (la primera mitja hora, per berenar)
AFORAMENT: mínim = 9 alumnes, màxim = 20 alumnes (possibilitat de varis grups segons 
edat/nivell)
ADREÇAT A: de P5 a 6è 
EXHIBICIÓ ESCENARI FIRA
Exhibició de Taekwondo.  - Isaac Jordan
Horari aprox: de 11:30h a 11:45h.
Separar, si hi ha, exhibició de karate o Judo (altres arts marcials)

DANSA MODERNA, HIP-HOP

Oferir un espai d’expressió corporal mitjançant la dansa a través de ritmes actuals i adap-
tats a les edats dels infants. 

PREU: 17€ al mes (més 5€ d’assegurança d’accidents)
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: dimarts(CS) / dimecres (EI) / dijous (CM), divendres (CI)
HORARI: 16:30 a 18h
AFORAMENT: mínim 9 nens/es
ADREÇAT A: d’infantil fins a 6è



ESCOLA SANT DOMÈNEC
MONSTER TALENT

BREU DESCRIPCIÓ: Explorar els talents innats de cada infant, potenciant la seva autoes-
tima i benestar, reconeixent les seves habilitats des del reforç positiu, a través de dinàmi-
ques i amb una finalitat lúdica i educativa.
L’eina bàsica d’aprenentatge en els infants és el joc. A través de diferents dinàmiques, ac-
tivitats i jocs en equip treballarem els diferents tipus de talents. Busquem la combinació 
perfecte perquè l’activitat sigui lúdica i educativa a la vegada. Les activitats proposades 
estaran enfocades des del punt de vista de la psicologia positiva, des de la qual s’intenta 
reforçar el potencial de cada infant. Cada mes practicarem un talent, I ho farem presen-
tant el personatge que representa a una habilitat concreta per tal que els infants puguin 
trobar aquells talents que tenen més destacats.

PREU: 21€ mes
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: divendres
HORARI: 17:00 a 18:00h (30’ acollida per berenar)
ADREÇAT A: de P3 a P5

PLAY ENGLISH

Dirigides a nens i nenes d’infantil, les nostres classes d’anglès tenen com  principal objectiu 
facilitar l’aprenentatge de la llengua de forma personalitzada i en petits grups. Dissenyem 
els nostres materials amb l’objectiu d’oferir als alumnes una manera d’aprendre anglès de 
forma divertida, mitjançant el joc, la conversa, fitxes de suport, materials interactius, etc.
Partim d’un nivell inicial, que permet als nens i nenes adquirir vocabulari bàsic i expres-
sions gramaticals ràpidament, i anem progressant segons el nivell del grup i dels infants 
que en formen part.

PREU: 20€ mes
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: dilluns
HORARI: 17  a 18h ( 16:30, berenar acollida)
ADREÇAT A: de P3 a P5



ESCOLA SANT DOMÈNEC
TEATRE INFANTIL

L’objectiu principal és divertir-nos amb el nostre cos, la nostra veu i els nostres companys. 
Endinsar-nos en el món de la imaginació i fantasia i oblidar-nos de la vergonya. 

PREU: 20€ al mes
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: dimarts
HORARI: 16:30  a 18h 
AFORAMENT: mínim 9 nens/es
ADREÇAT A: P4 a 1r

TEATRE PRIMÀRIA

Ser capaços de fer petites intervencions teatrals i descobrir com podem imitar personat-
ges totalment diferents a nosaltres. Realitzar una petita obra teatral que es representa a 
l’escola per a totes les famílies. 

PREU: 20€ al mes
CALENDARI: del 3 d’octubre fins 2 de juny
DIES SETMANA: dimecres
HORARI: 17  a 18h 
AFORAMENT: mínim 9 infants
ADREÇAT A: 2n / CM / CS

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L’ESCOLA SANT DOMÈNEC
DATES: Del 5 de Setembre al 22 de Setembre 
(places limitades).
LLOC: Online   https://bit.ly/39s58GB
WEBS:ampaceipsantdomenec.blogspot.com/p/extraescolars.html

agora.xtec.cat/ceip-sant-domenec-la-rapita/categoria/
informacions-de-lampa/



ESCOLA ARRELS
ANGLÈS INFANTIL

L’alumnat d’infantil manifesta gran interès envers les activitats d’aprenentatge que giren 
al voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses, el món de la representació tea-
tral, les titelles… Aquests elements són indispensables dins la nostra programació. La im-
mersió és la millor manera de donar els primers passos en l’adquisició d’una nova llengua, 
per això, volem que les nenes i nens aprenguin l’idioma de manera natural i lúdica.

CICLE INFANTIL (P3-P5)

Boo és un àlien molt divertit i compromès amb el seu planeta. La seva ciutat és molt pe-
culiar i els seus habitants són molt alegres i divertits

En aquest planeta la col·laboració, la solidaritat, el valor pels seus habitants i l’alegria 
inunden tots els espais i activitats

En les nostres classes transmetrem els valors d’en Boo i els seus amics, que són fomentar 
el valor de la companyerisme i el sentit de comunitat. Aquest es el personatge dels cursos 
P3 a P5

PREU: 23€/mes es cobrará bimensual (gestionat per l’empresa) 
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA: DIJOUS 16.30h-17.45h
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: P3-P5



ESCOLA ARRELS
ANGLÈS PRIMÀRIA

La nostra programació segueix la línia lúdica a les seves classes per tal de desenvolupar
la competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-los en el seu 
anàlisi potenciant l’ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès. Els objec-
tius es desenvolupen en un clima participatiu i engrescador. Mitjançant activitats didàcti-
ques molt variades, desenvolupen habilitats lingüístiques.

CICLE INICIAL (1R-2N) I SUPERIOR (3R-4T)

Starry i Lovely són els nostres superherois de l’activitat de Play English que acudeixen so-
lidàriament a la crida del seu amic Boo. Ells es dediquen a salvar el planeta de la
contaminació i ens ensenyen que la convivència i l’ajuda als altres ens fan millors perso-
nes. Els nostres superherois transmetran als nostres alumnes els seus valors admirables 
i també les seves febleses. Creiem que és fonamental que els nens i nenes comprenguin 
que ningú és perfecte i que tots som superherois a la nostra manera.
Lovely és la superheroïna que representa al grup de 1r i 2n i Starry és el nostre superheroi 
de 3r i 4rt.

CICLE SUPERIOR (5È-6È)

+KTV és el canal d’informació del grup de 5è i 6è de la nostra activitat de Play English, que 
són els encarregats de transmetre en directe totes les novetats de la terra i del planeta
d’en Boo salvat pels superherois Lovely i Starry. En aquest canal ens informaran sobre els 
problemes de la contaminació planetària causada pels humans i ens ensenyaran els bons 
hàbits que hem d’adquirir per a tenir un món millor.

PREU: MIGDIA 14H-15H 20€/MES es cobrará bimensual (gestionat per l’empresa) 
TARDA: 16.30-17.45 24€/MES es cobrará bimensual (gestionat per l’empresa)
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG

DIES SETMANA I HORARI: 

MIGDIES: 
DILLUNS 4ART-6È 14H A 15H

TARDES: 
DIJOUS 1ER- 3ER 14H A 15H 
DILLUNS 1ER-3ER 16.30H A 17.45H
DIMARTS 4ART-6É 16.30H A 17.45H

AFORAMENT: MÍNIM 8,  MÀXIM 12 INFANTS ADREÇAT A: 1ER-6È



ESCOLA ARRELS
ROBOTIX 0

Treball pedagògic multidisciplinar amb divers material LEGO education pensat per els 
més petits. Els més petits aprendran a treballar en equip, a ser creatius, expressió oral, 
mecànica i tecnologia, teatre...

I moltes coses més utilitzant diversos materials LEGO education:

• CODING EXPRESS:
Combinant la diversió i l’aprenentatge a partir de la construcció d’un tren amb peces 
de LEGO, aprendran a fer una programació primerenca amb seqüències, bucles...

• LA GRAN GRANJA:
Aquest set ajuda els nens a  explorar un ampli espectre de  temes curriculars com 
agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i els cultius per aprendre a endreçar 
i classificar.

• CREATIVE BUILDER:
Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 2D i 3D, fomenta la col·laboració 
i la capacitat per relatar històries, així com contribueix al desenvolupament de l’ús del 
llenguatge descriptiu i la comprensió de les diferents funcions a la vida en comunitat.

• PRIMERES MÀQUINES SIMPLES:   
Una eina d’experimentació que utilitza elements LEGO de   la   vida    real    per    aju-
dar els nens a entendre com funcionen els engranatges, les palanques, les politges, 
les rodes i eixos , alhora que obtenen una visió avançada de la ciència i l’enginyeria.

• PARC STEAM:
Els més petits experimentaran, observaran i jugaran amb vehicles, jocs i escenaris 
amb un divertit parc d’atraccions.

• CUBETTOS: Un llenguatge de programació divertit que podeu tocar. Aprovat per 
Montessori i inspirat en LOGO Turtle. per apendre la programació fora de la pantalla. 
La Bee-Bot és una divertida abella que ajudarà a l’alumnat a fer le seves primeres pro-
gramacions a través del joc.

PREU: 31€/MES
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA HORARI: 
DILLUNS 13.45H-15H
DILLUNS 16.30H-17.45H
AFORAMENT: MÍNIM 6 MÀXIM 12 INFANTS ADREÇAT A: P4-P5



ESCOLA ARRELS
ROBOTIX I i II

ROBOTIX I

Introducció a la robòtica amb LEGO WeDo i joc de màquines i mecanismes. Durant el curs 
els alumnes crearan i construiran el seu propi robot WeDo. Hauran de
superar diferents reptes que els ajudaran a descobrir no només el món de la programació, 
sinó també el seu entorn, les màquines, la música i
la narració. Intercalant amb el robot WeDo,
construiran i analitzaran el funcionament de màquines i mecanismes amb un material 
adaptat a cada edat.

ROBOTIX II

Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada.
Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que hauran de supe-
rar diversos reptes programant el seu robot. Aprendran a controlar el moviment del robot 
a través dels seus tres motors i a utilitzar els diferents sensors, tacte, llum, ultrasons i un 
giroscopi.
L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetrà també introduir als infants i joves en 
el món de l’experimentació científica

PREU: 37€/MES
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA I HORARI: 
MIGDIA: 
DIMARTS 13.45H-15H 4ART-6È

TARDA: 
DIVENDRES 13.45H-15H 1ER-3ER 
DIMECRES 16.30H-17.45H 1ER-3ER
DIVENDRES 16.30H-17.45H 4ART-6È

AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: 1ER-6È



ESCOLA ARRELS
BALL MODERN (+KELLEURE)

Aquesta extraescolar està pensada per aquells nens i nens que els hi agradi moure’s al 
ritme de la música. Es busca que els infants experimentin amb el seu cos i gaudeixin amb 
diferents estils de música aprenent passos variats de diversos tipus de ball. Lliure de mú-
sica sexista.

PREU: 24€ / MES (ES COBRARÀ BIMENSUAL , GESTIONAT PER L’EMPRESA)

*NOTA IMPORTANT: Les activitats esportives han de tenir una assegurança d’accidents 
adicional. aquesta te un cost de 5€ anual i cal abonar-la a l’afa, es pot deixar a la bústia o 
per transferència bancaria a indicant el nom i els cognoms de l’infant.

CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA I HORARI: 
1ER-3ER DIMARTS 16.30-17.45
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: 1ER- 3ER

ESCACS (+KELLEURE)

Els escacs són un magnífic entrenament mental, ja que des de petits potencia una multi-
tud d’habilitats relacionades amb les matemàtiques, la lectura i la capacitat de concentra-
ció. Aprendran les bases del joc, estratègies, tàctiques i les posaran en pràctica realitzant 
campionats entre ells

PREU: 19€/MES (
ES COBRARÀ BIMENSUAL , GESTIONAT PER L’EMPRESA) 
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA HORARI: DIMARTS 14-15 
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: 3ER-6È



ESCOLA ARRELS
TARDA SOMNIS (+KELLEURE)

A partir d’un baül màgic que portem a les classes els nens i nens trobaran sorpreses i ma-
terials per deixar volar   la seva imaginació i creativitat. En aquesta etapa d’infantil molts 
infants encara no tenen definits els seus talents i gustos, en aquesta activitat s’endinsaran 
en el món del teatre, la dansa, la música i l’expressió corporal i artística. Treballaran di-
ferents tècniques manuals, faran teatre, realitzaran danses i moltes activitats divertides.

PREU: 23€/MES (ES COBRARÀ BIMENSUAL, GESTIONAT PER L’EMPRESA) 
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA HORARI: DIMECRES 16.30H-17.45H
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: P3-1ER

TEATRE (ELLAP)

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que fa-
cilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament les nenes 
i els nens.
L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de 
perjudicis i/o timideses. La gràcia de treballar amb tanta diferencia d’edats es la coopera-
ció entre infants i l’aprenentatge entre iguals

PREU: 30€/mes
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA I HORARI: DIJOUS 16.30H-17.45H
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: P4-6È



ESCOLA ARRELS
ART (ESCOLA ARSENAL)

Ens empastifarem, ens embrutarem, descobrirem, lluitarem, conquerirem, aprendrem i 
xalarem!
Llenguatges i tècniques artístiques, un conte com a fil conductor, una aventura màgica, 
una experiència integral i integradora.

A final de curs, farem un projecte d’allò mes artístic! 

PREU: 33€/mes (gestionat per l’AFA)
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA I HORARI: 
2on a 6è: Dilluns de 16:30 a 18h
P4 a 1er: Dimarts de 16:30 a 18h
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 
INFANTS ADREÇAT A: P4-6È

JUGANT AMB LA CIÈNCIA

És un espai on les nenes i els nens poden experimentar diferents àrees del STEM de ma-
nera divertida i guiades per una experta en ciència com la Cristina Campos (Astrofísica, 
científica de dades i divulgadora en “jugando con la ciencia”)

Aconseguiran habilitats que els ajudaran amb la ciència, la tecnologia i altres reptes. 
Aprendran a trobar solucions innovadores
Descobriran que hi ha ciència en tot el que ens envolta. Se’ls hi despertarà el pensament 
científic.

PREU: 30€/mes (gestionat per l’AFA) 
CALENDARI: OCTUBRE- MAIG
DIES SETMANA I HORARI: 2on a 6è: dimecres de 16:30H a 17.45H
AFORAMENT: MÍNIM 8 MÀXIM 12 INFANTS 
ADREÇAT A: 2N-6È



ESCOLA ARRELS
INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L’ESCOLA ARRELS
DATES: 5 de setembre fins el 20 de setembre
ANGLÈS INFANTIL: https://meskelleure.cat/inscripcions/
ANGLÈS PRIMÀRIA: https://meskelleure.cat/inscripcions/
BALL MODERN: https://meskelleure.cat/inscripcions/
ESCACS: https://meskelleure.cat/inscripcions/   
TARDA SOMNIS: https://meskelleure.cat/inscripcions/ 
ROBOTIX: robotixpenedes@gmail.com
TEATRE (ELLAP): https://www.ellap.cat/
ART (ESCOLA ARSENAL): https://escolaarrelsmonjos.com/lafa
JUGANT AMB LA CIÈNCIA: https://escolaarrelsmonjos.com/lafa

Horari taller/ demostració fira: durant tota la jornada a l’estan de l’AFA

Per poder fer les extraescolars es necessari ser soci de l’afa de l’escola 
arrels o ser soci que qualsevol de les ampa’s del municipi. si no es soci, se 
li cobrarà 5€ per gestió de l’AFA.

PREUS AFA ESCOLA ARRELS
MES TRIMESTRAL

TEATRE 30€ 90€
JUGANT AMB 
LA CIÈNCIA

30€ 90€

ART 33€ 99€



ESCOLA ARRELS
+kelleure

ACTIVITAT PREU MENSUAL PREU TRIMESTRAL
Anglès migdia 20€ 60€
Anglès tarda P3-P5 23€ 69€
Anglès tarda 1er-6è 24€ 72€
Escacs 19€ 57€
Ball Modern 24€+ 5€ (assegurança 

d’accident anual, 
primer mes)*

72€

Tarda de somnis 23€ 69€

Si us interesa alguna d’aquestes extraescolars, podeu fer la inscripció online 
a la pagina web de +kelleure. amb ells podeu pactar la manera de pagar 
l’extraescolar, pot ser bimensual, trimestral,…
https://meskelleure.cat/inscripcions/

• El preu mensual serà fix per participant.
• En cas de que es perdi alguna clase per absència del monitor (sense 
substitució) es recuperarà el mes de juny.

*Nota Important: les activitats esportives han de tenir una assegurança d’ac-
cidents addicional. Aquesta te un cost de 5€ anual i cal abonar-la a l’AFA, 
es pot deixar a la bústia o per transferència bancària a indicant el nom i els 
cognoms de l’Infant.

IBAN: ES5101822906200201779340



ESCOLA ARRELS
ROBOTIX

ACTIVITAT CURS PREU MENSUAL
ROBOTIX 0 (P4-P5) 31€
ROBOTIX I (1ER- 3ER) 37€
ROBOTIX II (4RT-6È) 37€

Si us interesa aquesta extraescolars, podeu fer la inscripció enviant un mail a 
robotixpenedes@gmail.com ON CONSTI:

• NOMS I COGNOMS DEL NEN O NENA
• L’ESCOLA
• EL CURS DE L’INFANT
• HORARI EN LA QUE ES VOL FER L’ACTIVITAT

DADES DE CONTACTE:
AFA ESCOLA ARRELS
C/CAMÍ DEL FONDO, 25 
afa.escola.arrels.monjos@outlook.es

• El preu mensual serà fix per participant.
• En cas de que es perdi alguna clase per absència del monitor (sense 
substitució) es recuperarà el mes de Juny.



INSTITUT EL FOIX
ACTIVITATS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

INSCRIPCIONS PER A TOTES LES ACTIVITATS
DE L’INSTITUT EL FOIX
CORREU ELECTRÒNIC: ampaieselfoix@gmail.com


