1. Acollida(matí i tarda)
Per a tots els alumnes de l’Escola.
Empresa responsable: L’Esguard
Horari:
Matí: cada dia de 7:30h a 8:30h
Tarda: cada dia de 16:30h a 17:30h
La Acollida de matí i de tarda es pot agafar per un, dos, tres, quatre o cinc dies fixos a la
setmana (p.ex. tots els dimecres i dijous). Si contracteu l’activitat a començament de curs,
disposeu de l’opció de marcar quins dies assistirà. Si ho feu a mig curs, recordeu indicar-ho.
No podeu canviar els dies a meitat de mes. El canvi de dies es considera un canvi d’activitat. Si
teniu la necessitat de fer-ho a mig mes, es considerarà esporàdic.
En el cas de que hagueu d’utilitzar esporàdicament la Acollida de matí, no ens cal que ens
aviseu. Els/Les monitors/res passaran llista i ho anotaran i, a final de mes, es cobrarà
conjuntament.
En el cas de Acollida de tarda, sí que caldria que ens aviséssiu, sobretot per a la tranquil·litat
de l’infant. Si arribeu tard a buscar l’infant, passarà directament al servei d’Acollida, a partir de
les 16:35h
En cas que el cost dels dies esporàdics superi la quota mensual de cinc dies a la setmana, es
cobrarà l’import de la quota mensual.
Preu orientatiu:
5 dies...... 39,54€
Esporàdic... 4,35€
Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.
Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

2. Tallers / Ludoteca / Aula d’estudi
Tallers/Ludoteca: per alumnes de P3 a 3r
Aula d’Estudi: per alumnes de 4t a 6è
Empresa responsable: L’Esguard
Horari:
Cada dia de 15:30h a 16:30h
Es pot agafar per un, dos, tres, quatre o cinc dies fixos a la setmana (p.ex. tots els dimecres i
dijous) o esporàdicament.
Si contracteu l’activitat a començament de curs, disposeu de l’opció de marcar quins dies
assistirà. Si ho feu a mig curs, recordeu indicar-ho. No podeu canviar els dies a meitat de mes.
El canvi de dies es considera un canvi d’activitat. Si teniu la necessitat de fer-ho a mig mes, es
considerarà esporàdic.
L’ús esporàdic recull tant situacions en les que ens heu avisat i que, per necessitats puntuals,
deixeu els nens a l’escola, com els casos en que no recolliu puntualment els vostres fills. En
tots dos casos, no es poden venir a buscar els infants fins a finalitzar l’activitat.
Això si, caldria que ens aviséssiu, sobretot per a la tranquil·litat de l’infant. Si arribeu tard a
buscar l’infant, passarà directament al servei de Tallers/Ludoteca/Aula d’Estudi, a partir de les
15:35h
En cas que el cost dels dies esporàdics superi la quota mensual de cinc dies a la setmana, es
cobrarà l’import de la quota mensual.
Preu orientatiu
Tallers / Ludoteca (P3 a 3r)
5 dies ........... 46,81€
Esporàdic.......

5,44€

Aula d’estudi (4t a 6è)
5 dies ........... 63,56€
Esporàdic ...... 7,57€
Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

3. Piscina
Per alumnes de P3 a 6è.
Horari i instal·lacions:
P3 – dimarts de 15:30h a 17:30h al Club Esportiu BADRENA (C/Galileu, 142)
P4+P5 – dijous de 15:30h a 17:30h al Club Esportiu BADRENA (C/Galileu, 142)
1r – fan l’activitat en horari lectiu i està gestionat per l’Escola
2n a 6è – divendres 15:30h a 17:30h al CE MEDITERRANI (C/Regent Mendieta, 14-20)
Monitors d’acompanyament: L’Esguard SCCL
Material que necessiten: Banyador, Barnús o tovallola, Xancletes, Gorra de piscina. Roba
còmoda i TOT MARCAT amb el nom. A l’hivern, aconsellem que portin alguna gorra per la
sortida.
Es poden anar a buscar a la piscina a les 17h.
Preu orientatiu:

Infantil (P3+P4+P5) ... 36,26€
Primària (2n a 6è)...... 32,64€

Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

4. UN MÓN DE MÚSICA
Per alumnes de P5 a 6è.
Empresa responsable: ESCOLA DE MÚSICA ESCLAT (c/Lluçà, 3)
Horaris:
P5 – dilluns de 15:30h a 16:30h
1r – dilluns de 15:30h a 16:30h | dimarts de 15:30h a 16:30h | dijous 15:30h a 16:30h
2n - dilluns de 15:30h a 16:30h | dijous 15:30h a 16:30h
3r + 4t - dijous 15:30h a 16:30h | divendres 15:30h a 16:30h
5è + 6è - dimecres 15:30h a 16:30h
Som éssers musicals i per això hem de conèixer, entendre i respectar la música. A través
d'aquesta activitat, aprendrem a estimar la música a través d'un viatge pel món i per la
història i ens convertirem en creadors de música utilitzant els elements propis d'un llenguatge
universal que, com deia Pau Casals, “hauria de ser la font de comunicació entre tots els
homes”.
OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT
Explorar i descobrir les capacitats musicals i sonores del nostre cos i de la nostra veu.
Conèixer i comprendre la música d'arreu del món i de les diferents etapes de la història.
Aprendre llenguatge musical i aplicar-lo tant en l'anàlisi com en la creació musical.
Instruments (2n a 6è)
Els instruments que s’ofereixen són piano, violí, trompeta, guitarra, flauta travessera i
violoncel. En cas d’algun altre instrument, es podria demanar i estudiar la viabilitat.
Són classes individuals que poden ser de mitja hora o una hora i comencen el mes d’octubre.
Durant el setembre es convoca una reunió amb les famílies per elaborar els horaris.
Preu orientatiu:

Un Món de Música ... 27,46€
Instrument 1/2h .....52,57€
Instrument 1h ........87,02€

Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

5. Teatre i Taller d’expressió
Educació Infantil (P4+P5) – Taller d'expressió
Horari:
P4 - dilluns de 15:30h a 16:30h
P5- dimarts de 15:30h a 16:30h | dimecres de 15:30h a 16:30h
Responsable: Agnès Esquerra
Una activitat per desenvolupar la creativitat dels alumnes, la seva imaginació i la pròpia
expressió. Un espai on fomentarem la confiança en un mateix, i on aprendrem a respectar i a
formar part d’un grup.
Amb l’ajuda de titelles, disfresses, cançons, balls i molts jocs, els infants crearan personatges
increïbles i universos fantàstics. Tan sols necessitem uns quants alumnes disposats a passars’ho bé!

Educació Primària (1r a 6è) – Teatre
Horari:

1r –divendres 15:30h a 17:30h
2n – dimarts 15:30h a 17:30h
3r+4t – dilluns 15:30h a 16:30h | dilluns 16:30h a 17:30h | dimecress 15:30h a 16:30h |
dijous 16:30h a 17:30h
5è + 6è - dijous 15:30h a 16:30h | dimecres 16:30h a 17:30h
Objectius.
Estimular la creativitat.
Ajudar a la desinhibició i el control d'un mateix.
Fomentar el respecte a l'acció del grup, i la col·laboració entre els companys
Millora la parla i la motricitat
Ajuda a exercita la memòria, l'observació i la concentració.
El teatre és:
Un treball , col·lectiu i multidisciplinari
En el Taller de teatre és més important el procés que el resultat
Valorem més el que s'aprèn que el resultat artístic.
Que ens cal saber per començar :
Que quan fem teatre: Expliquem una historia a algú que ha vingut a escoltar-la
i per fer-ho nosaltres som els personatges que la protagonitzen.
Per a que la història s'entengui cal :
- Que estigui ben explicada.( Un fet en desencadena un altre)
- Que s’entengui el que es diu. Parlar clar un després de l’altre.
Com ho fem
1 Estimular la creativitat. Tant inventant una obra com explicant una història que ja existeix
(cal trobar recursos per a fer l'obra entenedora i atraient)
2 Seguretat personal. Parlar i moure's en públic. Cal que, el que diem, s’entengui, i que ens
movem com ho faria el personatge,. ( L'adopció d' una màscara, un personatge, és un escut, a
traves del qual ens sentim més segurs)
3 Treball Col·lectiu, Respectar el company, quan jo parlo l'altre calla i a l'inrevés. Descobrir la
importància de cada un; perquè l’obra funcioni, tots som imprescindibles, tots tenim la mateixa
importància

4 Hem de parlar clar i correctament. Sabem el que passa en cada escena i el que vol cada
personatge, anem memoritzat el text, però ho diem amb les nostres paraules. El text
memoritzat s’inicia a 3r, i a partir del 2n trimestre.
5 Hem de moure'ns amb seguretat i com ho faria cada personatge .
6 Acabem Memoritzat l'acció i els moviments en un espai. Respectant les normes del teatre.
Durant el curs escolar...

cada un dels personatges, els interessos poden ser confluents o oposat i d'aquí surt el conflicte
i la forma de resoldre’l.

Les obres es presenten al llarg del curs quan estan a punt o quan ja no evolucionen més, tret
de la de final de curs que es fa en un teatre i té una data establerta.

Preu orientatiu:

Taller d’expressió ...... 24,69€
Teatre 2h (1r i 2n) .... 37,49€* el preu inclou 1h d’especialista i 1h de
taller de decorats amb un monitor
Teatre 1h (3r a 6è) .... 29,27€

Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

6. Escacs
Per alumnes de 1r a 6è
Empresa responsable: Escola d’Esccacs Miquel Illescas
Horari:

1r –dimarts 15:30h a 16:30h
2n –dijous 15:30h a 16:30h
3r/4t/5è – dilluns 15:30h a 16:30h | dimarts 15:30h a 16:30h | dijous 15:30h a 16:30h
6è – dilluns 15:30h a 16:30h | dimecres 15:30h a 16:30h
“No es tracta només de moure peces en un tauler. Els escacs ensenyen a prendre decisions, a
planificar. Els alumnes comprenen que les seves accions poden portar a l’èxit o al fracàs i les
derrotes es converteixen en un útil aprenentatge. Pel seu alt valor formatiu, institucions com
ara la Unesco recomanen incloure els escacs als programes escolars”
Miquel Illescas (premi internacional d’Escacs)
Valors formatius dels escacs:
-

Augment del rendiment escolar.

-

Formació en caràcter:

-

-

o

Presa de decisions

o

Gestió de l’èxit i el fracàs

o

Concentració ordre i disciplina

Formació en valors
o

Respecte a les regles

o

Respecte al rival

o

Relació esforç-resultat

Formació intel·lectual
o

Memòria i comprensió

o

Anàlisi, càlcul i avaluació

o

Intel·ligència lògico-racional

Preu orientatiu:

Taller d’expressió ...... 25,52€

Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

7. Activitats Esportives (multiesports, futbol, bàsquet, patinatge)
Multiesports – P4 a 2n | Futbol|Bàsquet combinat 1r i 2n | Bàsquet 3r a 6è | Futbol 3r a 6è
Empresa responsable: EscolaEsport (coordinador Sergi Albors)
Patinatge P5 a 3r Empresa responsable: Associació de Patinatge Urbà
MULTIESPORT
Jocs preesportius relacionats amb diversos esports diferents.
Horari:
P4+P5 – divendres 15:30h a 16:30h
1r+2n – dimecres 15:30h a 16:30h
FUTBOL/BASQUET (combinat)
L’objectiu és que els alumnes coneguin els dos esports, que són els que a partir de 3r podran
fer de forma més específica.
Els alumnes participen a les jornades que organitza el CEEB (una per trimestre)
Horari:
1r+2n – dilluns 15:30h a 16:30h
BASQUET O FUTBOL
Els equips es formen un cop rebudes les inscripcions. Hi ha entrenament dos dies a la
setmana. Es participa a la Lliga Escolar del CEEB. Les famílies dels alumnes de l’equip seran els
encarregats de forma rotativa de l’organització dels partits de casa, els que es juguen a
l’escola (obrir o tancar l’escola, escombrar la pista, tenir cura de les instal·lacions...)
Horari:
Bàsquet – dimarts 15:30h a 16:30h i dijous de 16:30h a 17:30h
Futbol – dimarts 16:30h a 17:30h i dijous de 15:30h a 16:30h
PATINATGE
Patinatge en línia al pati de l’escola. Cal portar els patins i proteccions.
Horari:
dimecres 15:30h a 16:30h
Objectius de les activitats esportives:
o

o

o

Prendre consciència de la pròpia situació motriu
 Controlar lateralitat
 Adoptar postures correctes
Accedir al comportament social dels jocs
 Aplicar i respectar regles i normes dels jocs
 Treballar en equip
Potenciar els valors com el respecte, la tolerancia, el sacrifici, la constancia, la
superació i el joc net.

Preu orientatiu:

Multiesport ...................... 24,48€
Futbol/bàsquet combinat .... 24,57€
Bàsquet............................ 37,64€
Futbol ............................. 38,14€

Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.

8. Creative Technology
Per alumnes de P5 a 6è
Horaris:
P5 – dimarts de 15:30 a 16:30h
1r – dijous de 15:30h a 16:30h
2n – dijous de 15:30h a 16:30h (bàsic: per alumnes que no han realitzat l’activitat abans)
2n - dimarts de 15:30h a 16:30h (avançat: per alumnes que estan realitzant l’activitat el curs
actual)
3r+4t – dimecres de 15:30h a 16:30h (bàsic: per alumnes que no han realitzat l’activitat
abans)
3r + 4t- dilluns de 16:30h a 17:30h (avançat: per alumnes que estan realitzant l’activitat el
curs actual)
5è + 6è – divendres de 15:30h a 16:30h (bàsic: per alumnes que no han realitzat l’activitat
abans)
3r + 4t- dilluns de 15:30h a 16:30h (avançat: per alumnes que estan realitzant l’activitat el
curs actual)
Preu orientatiu: ...... 36,96€
Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran en
l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del nombre
d’inscripcions.
Objectius:
Estimular
els
alumnes
a
ser
dissenyadors i creadors de tecnologies,
enlloc d'usuaris.
Promoure l’ús creatiu de la tecnologia
Practicat el pensament crític i lògicomatemàtic
Estimular la col·laboració entre iguals,
l’escolta activa i l’expressió d’idees.
Al mateix temps aprenen a solucionar
problemes,
treballar
en
grup
i
organitzar les seves pròpies creacions.
Es treballa en tres línies (una per
trimestre):






Programació amb Scratch i Kodu
Game Lab
Art i Tecnologia (manualitats
tecnològiques) amb Makey-Makey i
Little Bits
Robòtica educativa amb Lego

NOTA: ACTIVITAT REALITZADA EN
ANGLÈS

CONCEPTE

Quota general
Acollida

Mitja pensió

Tallers / Ludoteca

Aula d'estudi

Teatre

PREU

26,47€
21,17€

General

39,54€
31,63€
23,73€
15,82€
7,91€
4,35€

5 dies

105,99€
85,35€
64,71€
44,07€
22,39€
6,80€
3,60€

F. nombroses i/o
monoparentals
4 dies
3 dies
2 dies
1 dia
Esporàdic

5 dies
4 dies
3 dies
2 dies
1 dia
Esporàdic
Abonament per no
dinar

46,81€
37,45€
28,09€
18,72€
9,36€
5,44€

5 dies

63,56€
50,85€
38,14€
25,43€
12,71€
7,57€

5 dies

41,21€
33,30€

2 hores

Taller Expressió

24,69€

Piscina

36,26€
32,64€

Música

27,46€

Instrument

52,57€
87,02€

Escacs

25,52€

Multiesport

24,48€

Futbol / Bàsquet

24,57€

Bàsquet

37,64€

Futbol

38,14€

Patinatge

22,25€

Tecno. Creativa

36,96€

4 dies
3 dies
2 dies
1 dia
Esporàdic
4 dies
3 dies
2 dies
1 dia
Esporàdic
1 hora

Badrena
Mediterrani

1/2 hora
1 hora

Atenció!
Els preus corresponen al curs 2016/2017, els preus del curs 2017/2018 s’aprovaran
en l’Assemblea General el primer trimestre de curs, que dependran, en part, del
nombre d’inscripcions.

