
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

AMPA TAULA RODONA 
2016 / 2017 

Fi de la inscripció el 31 de maig de 2016 



Participants  Preus de l’activitat 

Dies  Preus socis de l’AMPA 

Horari  Preus NO socis de l’AMPA 

Lloc de realització Matrícula. CAL FER UN INGRÈS AL NÚMERO 

DE COMPTE DE CADA ENTITAT GESTORA 

Inici de l’activitat Informacions addicionals 

Fi de l’activitat Materials necessaris  

Entitat gestora  

E ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA D DIDÀCTICA I PEDAGOGIA 

L LLENGÜES A ARTÍSTIQUES 

G GUÀRDIA I CUSTÒDIA M MUSICALS  
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M
A

T
Í Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

SERVEI D’ACOLLIA MATINAL (SAM) 

Tothom 

SERVEI D’ACOLLIA MATINAL (SAM) 

Tothom 

SERVEI D’ACOLLIA MATINAL (SAM) 

Tothom 

SERVEI D’ACOLLIA MATINAL (SAM) 

Tothom 

SERVEI D’ACOLLIA MATINAL (SAM) 

Tothom 

M
IG

D
IA

 

 PSICOLOGIA 
 (P4 – 6è) 

 PSICOLOGIA 
 (P4 – 6è) 

 PSICOLOGIA 
 (P4 – 6è) 

 PSICOLOGIA 
 (P4 – 6è) 

 PSICOLOGIA 
 (P4 – 6è) 

LOGOPÈDIA 
(P4 – 6è) 

LOGOPÈDIA 
(P4 – 6è) 

LOGOPÈDIA 
(P4 – 6è) 

LOGOPÈDIA 
(P4 – 6è) 

LOGOPÈDIA 
(P4 – 6è) 

 TEATRE EN ANGLÈS  
(P4 – 6è) 

ESCACS 
(1r – 6è) 

TEATRE EN ANGLÈS  
(P4 – 6è) 

 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL  
(P4 -1r) 

 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL  
(P4 -1r) 

 LLENGUATGE MUSICAL  
(2n – 6è) 

 LLENGUATGE MUSICAL  
(2n – 6è) 

  

A
C

T
IV

IT
A

T
S

 D
E

 T
A

R
D

A
 

CALAIX DE SASTRE 

Tothom 
CALAIX DE SASTRE 

Tothom 
CALAIX DE SASTRE 

Tothom 
CALAIX DE SASTRE 

Tothom 
CALAIX DE SASTRE 

Tothom 

ANGLÈS ACADÈMIC  
(1r – 6è) 

 
TASTA-HO  
(P5 – 6è) 

ANGLÈS ACADÈMIC  
(1r – 6è) 

 
TASTA-HO  
(P5 – 6è) 

 

HOQUEI PATINS 1 i 2  
(P5 – 6è) 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 
 (P3 – 6è) 

ESPAI DEURES  
(1r – 6è) 

 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 
 (P3 – 6è) 

 
ESPAI DEURES  

(1r – 6è) 

IOGA PARES I NENS  
(P4 – 6è) 

MULTISPORT  
( P4 – 3r) 

CIRC i MÀGIA  
(P3 – 2n) 

MULTISPORT  
( P4 – 3r) 

CIRC i MÀGIA  
(P3 – 2n) 

 
INSTRUMENT  

(1r – 6è) 

NATACIÓ  
(P4 – 6è) 

MANUALITATS 
(P3 -4t) 

ROBÒTICA EDUCATIVA LEGO  

(3r – 6è) 

NATACIÓ  
(P4 – 6è) 

ESPAI DEURES  
(1r – 6è) 

 
INSTRUMENT  

(1r – 6è) 

ESPAI DEURES  
(1r – 6è) 

MANUALITATS 
(P3 -4t) 

ESCACS  
(1r – 6è) 

 AIKIDO 
(3r – 6è) 

 
MECANOGRAFIA  

(4t – 6è) 

 AIKIDO 
(P5 – 2n) 

MECANOGRAFIA  
(4t – 6è) 

COREOGRAFÍA I DANSA  
(1r – 6è) 

 
ENGLISH AFTERSCHOOL 

(P3 – P5) 

 
COREOGRAFÍA I DANSA  

(1r – 6è) 

INSTRUMENT  
(1r – 6è) 

 
OFIMÀTICA 

 (3r – 6è) 

 
INSTRUMENT  

(1r – 6è) 
 

 
OFIMÀTICA 

 (3r – 6è) 

FUTBOL SALA  
(3r – 4t) i (5è – 6è) 

FUTBOL SALA  
(3r – 4t) i (5è – 6è) 

HANDBOL 
 (3r – 6è) 

HANDBOL 
 (3r – 6è) 

 
  

 
INSTRUMENT  

(1r – 6è) 
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IOGA PER PARES I NENS 

 
Una manera divertida de 

compartir una activitat amb el 

teu fill/a, en un espai 

diferent al diari. Amb el Ioga 

prendrem consciència del 

propi cos, desenvolupem la 

capacitat d’atenció i 

concentració, i aspectes tan 

importants com el relaxament i 

la respiració.  

Fomentem la relació 

pares/mares i fills/es en un 

espai on no hi ha diferències, 

es mira l’altre com a un igual a 

nosaltres i no com a un rival, 

treballem la comunicació a 

través d’un treball individual i 

en parelles molt proper, que 

facilitarà arribar a una 

comunicació amb l’altre amb 

més fluïdesa, tendresa i 

respecte. 

 

Per més informació podeu 

consultar la pàgina del 

proveïdor: 

www.Iogainens.com 

P4 – 6è Divendres 16h45  18h15 Un cop tancats els 
grups, es poden 
inscriure-hi més 

germans per 30,00 € 
més cadascú. 

****** ****** ****** 
127 €  / trimestre per 

parella 

****** ****** ****** ****** / mes 
****** 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 
142 €  / trimestre per 

parella 

Què cal portar 

- Màrfega 

- Roba còmode, la 

sessió es fa descalç, 

cal portar mitjons i 

també jersei per a la 

relaxació. 

4 mín. – 10 màx. 

parelles ****** ****** ****** / mes 

Escola Taula Rodona 07 / 10 / 2016 16 / 06 / 2017 10,00 € IOGAINENS 

E 
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COREOGRAFIA I DANSA 

 
Activitat que es realitza amb 

monitor d'escola de ball, 

combinant hip-hop, arts 

escèniques i englobant 

teatre musical i "freestyle". 

Entre els beneficis que 

aporten les classes de ball, 

està el bon manteniment 

físic i mental, millorant 

aspectes com l'elasticitat i 

tonificació muscular. A més 

els nens i nenes aprenen a 

socialitzar-se i deixar la 

timidesa. Aquesta activitat 

esta orientada de forma que 

els nens/nenes puguin viure 

la dansa amb tècniques i 

jocs d'expressió, esquema 

corporal i harmonia 

postural. Així com 

aprenentatge de 

coreografies. Els nens 

disfruten de la disciplina de 

la dansa amb una 

metodologia lúdica i rítmica.  

****** ****** ****** ****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts o dijous 16h45  18h15 40,00 €  / trimestre 
****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 16h45  18h15 72,00 €  / trimestre 
****** 

8  mín. – 20 màx. 
****** ******     

****** ****** ****** 55,00 €  / trimestre 
****** 

****** ****** ****** 87,00 €  / trimestre 
****** 

Escola Taula Rodona 04 / 10 / 2016 20 / 06 / 2017 10,00 € MOTIVA’T 

E 
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ESCACS 

 
Els escacs són un 

esport mental, que 

afavoreix la 

concentració, l'atenció i 

la presa de decisions, 

de forma lúdica i 

divertida. Els nens i 

nenes que fan escacs 

acostumen a tindre un 

millor resultat acadèmic 

a les assignatures de 

l'escola.  

****** ****** ****** ****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
Dijous (grus per 

edats) 
12h30 13h15 

60,00 € / 
trimestre 

75,00 € / 
trimestre ****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
Dijous (grus per 

edats) 
13h20 14h05 

60,00 € / 
trimestre 

75,00 € / 
trimestre ****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
Dijous (grus per 

edats) 
14h10 14h55 

60,00 € / 
trimestre 

75,00 € / 
trimestre 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 
Dilluns (un únic 

grup)  
16h45  18h15 

90,00 € / 
trimestre    

105,00 € 
/ 

trimestre    ****** 

8  mín. – 16 màx. 
****** ****** ******    

****** 

Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 19/ 06 / 2017 10,00 € VÍCTOR RIVAS 

E 
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ARTS MARCIALS AIKIDO 

 
L’aikido és de les 

poques arts marcials 

que no té competició, ja 

que la seva filosofia ho 

prohibeix. “Aiki” ve 

d’harmonitzar o unificar 

qui és l’energia mental i 

física. 

Físicament es treballa 

els reflexes, la 

flexibilitat i la seguretat 

personal. 

L’aikido és un art 

marcial per practicar 

tota la vida. 

 

MÉS INFO A: 

http://www.aikidokobuka

i.es 

 
 

E 
****** ****** ****** ****** 

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts 16h45  18h15 30,00 € / mes 
****** 

P5, 1r i  2n Dijous 16h45  18h15 25,00 € / mes 
****** 

10  mín. – 20 màx. 
****** ******     

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts 16h45  18h15  35,00 € / mes 

Cal portar 

quimono 
P5, 1r i  2n Dijous 16h45  18h15  30,00 € / mes 

Escola Taula Rodona 04 / 10/ 2016 20/ 06 / 2017 10,00 € AKAB 

6 
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FUTBOL SALA  
COORD. AMB CONSELL ESPORTIU DE CATALUNYA 

 
Iniciar-se dins la variant 

del futbol. 

Fomentar el treball, el 

respecte dins i fora del 

camp de joc 

Ensenyar normes i 

tècniques específiques. 
 

E 
****** ****** ****** ****** 

****** ****** ****** ****** 

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 16h45  18h15 73,23 € / trimestre 
****** 

****** ****** ******     

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 16h45  18h15 88,23 € / trimestre 
****** 

8  mín. – 15 màx. 
****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 
Activitat d’exterior 

04 / 10 / 2016 20/ 06 / 2017 10,00 € 
SERVEIS 

EDUCATIUS SANT 

QUIRZE DEL V. 

7 
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HANDBOL  

 
És un esport d’equip 

que permet treballar 

valors socials com la 

col·laboració, el 

respecte, la 

competitivitat... I 

treballar la coordinació i 

dominar el propi cos, a  

més d’estimular a 

l’infant a nivell 

coordinatiu, motriu, 

psíquic... 

E 
****** ****** ****** ****** 

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 16h45  19h00 35,00 € / mes 
****** 

Activitat que es realitza 

fora de l’escola ****** ****** ****** 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 40,00 € / mes 
****** 

8  mín. 
****** ****** ****** 

Poliesportiu Municipal 
Sant Quirze 

04 / 10 / 2016 19 / 06 / 2017 10,00 € 
CLUB DE 

HANDBOL SANT 

QUIRZE 

8 
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HOQUEI PATINS 

 

Es presenten dos 

nivells: 

I- Iniciació i 

II avançat. 
 

E 
I 

****** ****** 
Es recomana portar 

proteccions 

P5,1r i 2n Divendres 16h45  18h15 50,00 € / trimestre 
****** 

8  mín. – 15 màx.  
****** ****** ****** 

II 
****** ******     

3r, 4t, 5è i 6è Divendres 16h45  18h15 65,00 € / trimestre 
****** 

8  mín. – 15 màx.  
****** ****** 

Escola Taula Rodona 
Activitat d’exterior 

07 / 10 / 2016 16 / 06 / 2017 10,00 € ESMAR - LLEURE 

9 
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MULTIESPORT 
COORD. AMB CONSELL ESPORTIU DE CATALUNYA 

 

Iniciar-se en les activitats 

esportives, afavorint el 

desenvolupament de les 

capacitats físiques 

bàsiques.  

L’objectiu és potenciar les 

habilitats i destreses del 

nen a través de feines i jocs 

en moviments rítmics, 

sensorials i predeportives  

que permeten aconseguir 

les bases motores, 

coordinatives fonamentals 

aplicades als esports 

convencionals. 

Esports que es practicaran: 

Bàsquet, Handbol, Hoquei, 

Atletisme, Circuits 

 

 

El Consell Esportiu regula 

cada 2 setmanes tornejos i 

activitats durant el cap de 

setmana, nomes poden 

participar els nens entre P5 

i 3r.  

E 
****** ****** ****** ****** 

P4, P5, 1r, 2n i 3r Dilluns i dimecres 16h45  18h15 73,23 € / trimestre 
****** 

P4, P5, 1r, 2n i 3r Dilluns o dimecres 16h45  18h15 54,92 € / trimestre 
****** 

8  mín. – 15 màx.  
****** ******     

****** ****** ****** 88,23 €/ trimestre 
****** 

****** ****** ****** 69,92€ / trimestre 
****** 

Escola Taula Rodona 
Activitat d’exterior 

03 / 10 / 2016 19 / 06 / 2017 10,00 € 
SERVEIS 

EDUCATIUS SANT 

QUIRZE DEL V. 

10 
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NATACIÓ 

 
El procés 

d'aprenentatge és tan 

important com l'objectiu 

a assolir. Es fa un 

treball individualitzat 

basat en les 

experiències pròpies de 

l'alumne i en la 

construcció 

d'aprenentatges 

significatius, en 

oposició a qualsevol 

plantejament repetitiu 

basat en la imitació. Un 

dels objectius principals 

és crear l'hàbit de la 

activitat física. 

 

E 
****** ****** ****** 

P4 i P5 Dilluns  16h45  18h45 82,00 € / trimestre 97,00 € / trimestre 

P4 i P5 Dijous  16h45  18h45 82,00 € / trimestre 97,00 € / trimestre 

1r, 2n, 3r, 4t 5è i  6è Dilluns  16h45  18h45 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre 

1r, 2n, 3r, 4t 5è i  6è Dijous  16h45  18h45 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre 

20 mín. –  30 màx. 
****** ****** 

Cal portar: gorra, 

ulleres, xancles i 

tovallola (tot marcat) 

 
2 hores de servei 

50’ d’activitat 

Poliesportiu Municipal 
de Sant Quirze del 

Vallès 
03/ 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € 

ISS ACTIVA 

EDUCACIONAL + 

FCC 

11 

Fi de la inscripció el 31 de maig de 2016 



LLENGUATGE MUSICAL 

****** ****** ****** ****** 

2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 12h30  15h00 45,00 €  / mes 
****** 

10  mín. – 15 màx.  
****** ****** ****** 

****** ****** ******     

2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i dijous 12h30  15h00 50,00 €  / mes 

****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € 
****** 

 
Per als nens més grans 

s’adaptarà el repertori 

promovent el 

coneixement de música 

de diferents estils i 

procedències que 

serviran de vehicle per 

la pràctica de diferents 

conceptes i l’assoliment 

dels coneixements que 

pensem s’escauen per 

a la correcta 

comprensió i 

desenvolupament de la 

pràctica musical. 
 

M 
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SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 

****** ****** ****** Sessions de 45’ 

P4, P5 i 1r Dimarts i dijous 12h30 a 15h00 45,00 €  / mes 
****** 

****** ****** ****** 

10  mín. – 15 màx. 
****** ******     

P4, P5 i 1r Dimarts i dijous 12h30 a 15h00 50,00 €  / mes 

****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € 
****** 

 

Durant els primers anys els 

alumnes treballaran a partir 

del mètode de la pedagoga 

Hemsy de Gainza, el 

desenvolupament de 

l’univers sonor de l’Infant i 

la presa de consciència de 

la música com a vehicle 

d’expressió. D’aquesta 

manera el llenguatge 

musical s'aprèn a partir de 

les necessitats concretes 

que vagin apareixent i no de 

manera uniforme per a tots 

els alumnes. Es treballarà la 

interpretació de cançons del 

repertori per infants de 

manera intuïtiva i sense 

partitura per afavorir els 

conceptes anteriorment 

explicats. La grafia musical 

serà treballada a partir de 

jocs d’improvisació i 

composició, jocs, 

ambientació de contes amb 

instruments.  
 

M 
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INSTRUMENTS 

De 1r a 6è 
 

Dilluns 

 

16h45 a 18h15 Sessions de 30’ 

Individual 
 

Dimarts 16h45 a 18h15 57,00 €  / mes 
****** 

A escollir el dia Dimecres 16h45 a 18h15 
****** 

****** Dijous 16h45 a 18h15     

****** 
 

Divendres 12h30 a 15h00 62,00 €  / mes 

El dia de cada 
instrument 

s’acordarà amb 
Triada segons 
disponibilitat  

****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 01 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € 
****** 

 
 
 
 
 
 

Piano,  guitarra, violí, 
bateria , saxo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

M 
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ÀBAC EN ANGLÈS 

****** ****** ****** ****** 

  1r i 2n Dimarts  16h45 a 18h15 35,00 €  / mes 
****** 

8  mín. – 15 màx.  
****** ****** 105,00 / trimestre 

****** 

3r Dijous  16h45 a 18h15     

8  mín. – 15 màx.  
****** ****** 40,00 €  / mes 30,00 € 

(en concepte de 
material didàctic, 
llibres del curs i 

exàmens de nivell) 
****** ****** ****** 120,00 / trimestre 

Escola Taula Rodona 04 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ART TYPING 

 

L’àbac és una eina popular 

usada per a realitzar càlculs 

matemàtics amb gran 

velocitat i precisió. És la 

manera més senzilla i 

pràctica per aprendre 

aritmètica i desenvolupar la 

capacitat intel·lectual. 

L’àbac és el dispositiu del 

càlcul més antic del món. El 

programa kidsbrain 

ensenya els nens com fer 

càlculs mentals ràpids 

visualitzant els moviments e 

l’àbac. Aquest programa es 

desenvolupa en anglès per 

la qual cosa a més dels 

avantatges indicats milloren 

el vocabulari i la 

comprensió dels nens en 

l’idioma de Shakespeare. 

 

MÉS INFORMACIÓ A:  

https://www.kidsbrain.es/es  

L 

14 
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ENGLISH AFTERSCHOOL 

****** ****** ****** ****** 

P3, P4 i P5  Dimecres  16h45a 18h15 28,00 €  / mes 
****** 

. 
****** ****** 84,00 €  / trimestre 

****** 

8  mín. – 10 màx.  
****** ******     

P3, P4 i P5  Dimecres  16h45a 18h15 33,00 €  / mes 

****** ****** ****** 99,00 €  / trimestre 
****** 

Escola Taula Rodona 05 / 10/ 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € 
NEW ENGLISH 

FOR SCHOOLS 

 

English Afterschool és un 

mètode d’ensenyament 

d’anglès basat en l’adquisició 

natural del llenguatge. El 

mètode aporta als nens 

contacte amb anglès “real”, en 

un context real. El mètode 

està dissenyat per reforçar i 

proporcionar un context per 

l’anglès que els nens aprenen 

a classe mitjançant jocs i 

activitats que els nens poden 

gaudir. L’objectiu fonamental 

d’English Afterschool Club 

(club d’anglès extraescolar) es 

centra en la comprensió oral, 

escoltar i entendre l’anglès, 

que son els fonaments per 

l’aprenentatge lingüístic 

acadèmic de qualsevol nen.  

Per més informació, podeu 

visitar 

www.newenglishforschools.co

m i el blog del proveïdor on 

s'anirán penjant videos del 

cursos actuals:  

https://cocoenglish.wordpress.

com/about 

 

L 
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ANGLÈS ACADÈMIC 

****** ****** ****** ****** 

1r a 6è Dilluns i dimecres  16h45 a 18h15 76,00 €  / mes 
****** 

7  mín. – 12 màx.  
****** ****** ****** 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 81,00 €  / mes Llibres de text 

****** ****** ******  48,00 € aprox. 

Escola Taula Rodona 03 / 10/ 2016 20 / 06 / 2017 10,00 € SALT IDIOMES 

 

Basem tot el nostre 

ensenyament en una 

metodologia comunicativa o 

donem la màxima importància 

al desenvolupament de les 

destreses orals. Ensenyem a 

parlar i entendre l’idioma. El 

nostre objectiu és que els 

nens siguin capaços de 

comunicar-se en anglès amb 

seguretat i fluïdesa, cóm? 

Mitjançant un enfocament 

lúdic on ampliem vocabulari i 

comencem a treballar 

estructures gramaticals. 

 

Els alumnes nous que vulguin 

fer s el proper curs 

haurán de realitzar una 

entrevista per valorar el seu 

nivell. Per confirmar l’hora, 

envieu un correu a 

beatriz@saltidiomes.com amb 

el nom del nen i curs. 

L 
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TEATRE EN ANGLÈS (DRAMARAMA) 

****** ****** ****** ****** 

P4 – 6è Dimarts i divendres  12h30 a 15h00 
 

103,00 € / trimestre 
 ****** 

8  mín. – 15 màx.  
****** ****** ****** 

****** ****** ******     

P4 – 6è Dimarts i divendres  12h30 a 15h00 118,00 € / trimestre 
****** 

****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 04 / 10/ 2016 20 / 06 / 2017 10,00 € 
NEW ENGLISH FOR 

SCHOOLS 

 

A través d’agradables jocs i 

activitats inspirades en 

contes s’introdueix al nen a 

la llengua anglesa. Es 

treballa a través de la 

música, dansa, titelles, etc. 

Ajuda a desenvolupar les 

habilitats cognitives, 

físiques i motores així com 

la coordinació i l’expressió 

del nen. 

 

Per més informació, podeu 

visitar 

www.newenglishforschools.

com i el blog del proveïdor 

on s'aniran penjant videos 

del cursos actuals:  

https://cocoenglish.wordpre

ss.com/about 

 

L 
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ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC 

De P4 a 6è Dilluns  12h30 a 15h00 Sessió = 45’ 

Individual  Dimarts  12h30 a 15h00 35,00 €  / sessió 
****** 

A escollir el dia Dimecres  12h30 a 15h00 
****** ****** 

****** Dijous  12h30 a 15h00     

****** Divendres  12h30 a 15h00 36,25 €  / sessió 
****** 

****** ****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 MARTA RÍSTOL 

 

Aquests serveis ens ofereix 

ajudar els nens que 

presenten dificultats de 

comportament o de 

desenvolupament (dislèxia, 

TANV i TDA-H) El fet de 

poder oferir aquest servei 

dins l’escola ajuda els nens 

i nens a viure-ho d’una 

forma natural i integradora. 

D 
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LOGOPEDIA 

De P4 a 6è Dilluns  12h30 a 15h00 Sessió = 45’ 

Individual  Dimarts  12h30 a 15h00 95,00 €  / mes 
****** 

A escollir el dia Dimecres  12h30 a 15h00 
****** ****** 

****** Dijous  12h30 a 15h00     

****** Divendres  12h30 a 15h00 100,00 €  / mes 
****** 

****** ****** ****** ****** ****** 

Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 RUTH FONT 

 

Aquest servei ofereix 

tractament a: 

• trastorns de la parla 

(dislàlia, disfèmia, retard 

de la parla) 

• Trastorns del llenguatge 

• Alteracions de la lectura i 

l’escriptura. 

• Dislèxia, disgrafia, 

disortografia 

• Mecànica, velocitat i 

comprensió lectora 

• Deglució atípica i 

respiració oral. 

D 
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****** ****** ****** ****** 

 P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 
6è 

Dimarts 16h45  18h15 45,00 €  / mes 
****** 

 P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 
6è 

Dijous  16h45  18h15 45,00 €  / mes 
****** 

8 mín. – 15 màx.  
 ****** ******     

A escollir el dia 
****** ****** 50,00 €  / mes 

Material a càrrec 
d’ISS 

****** ****** ****** 50,00 €  / mes 
Davantal a càrrec 

d’ISS 

 Escola Taula Rodona 04 / 10 / 2016 20 / 06 / 2017 10,00 € 
ISS ACTIVA 

EDUCACIONAL 

TASTA-HO 

 

En aquesta activitat els 

nanos aprenen els principis 

fonamentals de 

l´alimentació i la nutrició, 

distingir els sabors bàsics 

sabent transformar matèries 

primeres en plats llestos per 

menjar. Cada alumne 

realitza  tot el procés  de la 

recepta. 

D 
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ROBÒTICA EDUCATIVA LEGO 

****** ****** ****** ****** 

3r, 4t, 5è i 6è Dimecres  16h45  18h15 49,00 €  / mes 
****** 

10 mín. – 16 màx.  
****** ****** 147,00 €/ trimestre 

****** 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 54,00 €  / mes 

****** ****** ****** 162,00 € / trimestre 
****** 

 Escola Taula Rodona 05 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ART TYPING 

 

Taller Robòtica Educativa 

és un sistema 

d'ensenyament 

interdisciplinari que 

potencia el 

desenvolupament 

d'habilitats i competències 

en els alumnes. 

 

Contingut: 

-Introducció a la robòtica, 

entendre el concepte de 

robot i de programació. 

-Muntatge de robots. 

-Introducció a la 

programació dels robots i 

del llenguatge visual. 

-Exercicis d'observació i 

proves sobre els models 

utilitzats. 

D 
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MECANOGRAFIA 

****** ****** ****** 
Està inclòs el 
desplaçament 
d’alumnes de 

l’escola a 
l’acadèmia. 

 4t, 5è i 6è Dilluns i dimecres 16h45  18h15 45,00 €  / mes 

Activitat que es realitza 
fora de l’escola ****** ****** 135,00 € / trimestre 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 50,00 €  / mes 
***** 

****** ****** ****** 150,00 € / trimestre 
****** 

Art Typing 
Acadèmia de 
mecanografia 

Carrer Sant Josep nº 2 

03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ART TYPING 

 

El mètode es basa en 

l´aprenentatge del teclat, 

escriure amb velocitat i 

precisió, i ser productiu. 

Classes orientades a la 

pràctica mecanogràfica de 

manera audiovisual, de 

forma individual cada 

alumne/a progressa al seu 

ritme. Aquest curs és el 

complement adequat per 

tots aquells estudiants que 

treballen habitualment amb 

l´ordinador, i que necessiten 

velocitat i precisió. El treball 

es supervisat en tot 

moment pel professor/a fent 

informes d’avaluació 

continua. Contingut. 

Aprenentatge del teclat. 

Escriure textos dictats per 

àudio. Adquirir velocitat al 

copia textos. Aprendre 

jugant, són exercicis per 

reforçar la tècnica de 

l’escriptura. 

D 

22 

Fi de la inscripció el 31 de maig de 2016 



 

Introducció a la informàtica, 

sistema de dades i 

sistemes operatius, paquet 

de Microsoft Office: Word, 

Excel i Power Point; 

software educatiu: 

enciclopèdies interactives. 

Adreçat a alumnes de 3r a 

6è. 

OFIMÀTICA 

****** ****** ****** 
Està inclòs el 
desplaçament 
d’alumnes de 

l’escola a 
l’acadèmia. 

 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i Dijous 16h45  18h15 49,00 €  / mes 

Activitat que es realitza 
fora de l’escola ****** ****** 147,00 € / trimestre 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 54,00 €  / mes 
****** 

****** ****** ****** 162,00 € / trimestre 
****** 

Art Typing 
Acadèmia de 
mecanografia 

Carrer Sant Josep nº 2 

04 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ART TYPING 

D 
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ESPAI DE DEURES 

****** 

****** ****** 16h45  18h15 
****** ****** 

****** ****** ****** 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dilluns  
1 dia 

75,00 €  / trimestre  
1 dia 

90,00 €  / trimestre  ****** 

10 mín. – 14 màx.  Dimarts  
2 dies 

102,00 €  / trimestre  
2 dies 

117,00 €  / trimestre  

****** Dimecres  
3 dies 

120,00 €  / trimestre   
3 dies 

135,00 €  / trimestre   ****** 

****** Dijous  
4 dies 

144,00 €  / trimestre   
4 dies 

159,00 €  / trimestre   ****** 

  Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ERIÇÓ 

 

Utilitzarem aquest temps 

per donar suport a l’infant 

en els deures de l’escola i 

insistir en aquella 

assignatura que es tingui 

alguna mancança adaptant 

l’activitat a la necessitat de 

cada alumne. 

 

MÉS INFO A: 
http://erizotaller.jimdo.com 
 
 

D 
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MANUALITATS 

****** ****** ****** ****** 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r i 
4t 

Dimarts o dijous 16h45  18h15 
1 dia 

81,00 €  / trimestre  ****** 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r i 
4t 

Dimarts i dijous  16h45  18h15 
2 dies 

105,00 €  / trimestre  ****** 

10  mín. – 16 màx.  
****** ******     

****** ****** ****** 
1 dia 

96,00 €  / trimestre  ****** 

****** ****** ****** 
2 dies 

120,00 €  / trimestre  ****** 

  Escola Taula Rodona 04 / 10 / 2016 15 / 06 / 2017 10,00 € ERIÇÓ 

 

Activitat en la qual es 

realitzaran diferents 

manualitats, des de les més 

bàsiques  ales més 

complexes. Es treballarà 

molt amb material reciclat ja 

que s’ha de conscienciar els 

infants de la importància de 

reutilitzar el material i 

ensenyar-los que es pot 

arribar a fer amb ells, 

potenciant la creativitat i la 

imaginació. 

 

MÉS INFO A: 
http://erizotaller.jimdo.com 
 
 

D 
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TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 

****** ****** ****** ****** 

P3 – 6è  Dilluns  o dimecres 16h45  18h15 
1 dia 

66,00 €  / trimestre  ****** 

10  mín. – 15 màx.  Dilluns i dimecres  16h45  18h15 
2 dies 

87,00 €  / trimestre  ****** 

****** ****** ******     

****** ****** ****** 
1 dia 

81,00 €  / trimestre  ****** 

****** ****** ****** 
2 dies 

102,00 €  / trimestre  ****** 

  Escola Taula Rodona 03 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ERIÇÓ 

 

Els nens i nenes d’Infantil 

estarà més enfocat a 

l’expressió corporal i a fer 

petites representacions 

ajudats d’audicions.  

A partir de Primària estarà 

més enfocat a treballar tot 

el que implica el teatre: 

decoració d’escenaris, 

representació de l’obra, 

memorització de diàlegs, 

preparació vestuari, 

modulació de la veu, 

narrativa, ... 

Els objectius són: potenciar 

la creativitat, augmentar 

l’espontaneïtat, 

l’autoconfiança, treballar el 

llenguatge corporal per 

aprendre a expressar 

sentiments, entendre la 

personalitat dels 

personatges a interpretar, 

etc. 

MÉS INFO A: 
http://erizotaller.jimdo.com 
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CIRC I MÀGIA 

****** ****** ****** ****** 

P3 – 2n Dimarts o dijous 16h45  18h15 
1 dia 

81,00 €  / trimestre  ****** 

P3 – 2n Dimarts i dijous 16h45  18h15 
2 dies 

105,00 €  / trimestre  ****** 

10  mín. – 15 màx.  
****** ******     

****** ****** ****** 
1 dia 

96,00 €  / trimestre  
20,00 € 

(en concepte de 
material) 

****** ****** ****** 
2 dies 

120,00 €  / trimestre  

Escola Taula Rodona 1 / 10 / 2016 21 / 06 / 2017 10,00 € ERIÇÓ 

 

Amb els petits està enfocat 

a treballar semblant a 

psicomotricitat, com poden 

ser els equilibris i fer alguns 

malabars i trucs senzills, 

saber fer riure entre 

d’altres. Els més grans 

aprendran a fer malabars 

més complexos (plats 

xinesos, bitlles, diàbolos, 

humor, maquillatge), així 

com trucs de màgia de més 

nivell. 

 

MÉS INFO A: 
http://erizotaller.jimdo.com 
 
 

A 
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CALAIX DE SASTRE 

 

El Calaix de sastre és un 

servei d’acollida on els nens 

poden aprofitar per berenar 

i descansar i esbargir-se 

després de la jornada 

lectiva escolar. Els més 

grans poden aprofitar per 

fer deures. 

C 
16h45 
17h45 

16h45 
18h15 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è 

De dilluns a 
divendres  ****** 

10  mín.  1 dia a la setmana 5,00 € 10,00 € 7,00 € 12,00 € 
****** 

****** 2 dies a la setmana 9,00 € 14,00 € 13,00 € 18,00 € 
****** 

****** 3 dies a la setmana 13,00 € 18,00 € 20,00 € 25,00 € 

****** 4 dies a la setmana 17,50€ 22,50€ 26,00€ 31,00 € 
Material a càrrec 

d’ISS 

****** 5 dies a la setmana 21,00€ 26,00€ 31,00€ 36,00 € 
****** 

Escola Taula Rodona 12 / 09 / 2016 21 / 06 / 2017 
ISS ACTIVA 

EDUCACIONAL 

28 
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SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

08h00 
09h00 

07h30 
09h00 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è 

De dilluns a 
divendres  ****** 

10  mín.  1 dia a la setmana 5,00 € 10,00 € 7,00 € 12,00 € 
****** 

****** 2 dies a la setmana 9,00 € 14,00 € 13,00 € 18,00 € 
****** 

****** 3 dies a la setmana 13,00 € 18,00 € 20,00 € 25,00 € 

****** 4 dies a la setmana 17,50€ 22,50€ 26,00€ 31,00 € 
Material a càrrec 

d’ISS 

****** 5 dies a la setmana 21,00€ 26,00€ 31,00€ 36,00 € 
****** 

Escola Taula Rodona 12 / 09 / 2016 21 / 06 / 2017 
ISS ACTIVA 

EDUCACIONAL 

 

L’AMPA facilita una 

oportunitat on els alumnes, 

els pares dels quals ho 

necessitin, poden gaudir 

d’una estona relaxada 

abans de començar les 

activitats lectives de 

l’escola. Poden aprofitar per 

esmorzar (s’ha de portar de 

casa), jugar, fer petites 

manualitats, etc. L’objectiu 

és el de  conciliar la vida 

laboral i familiar.  

C 
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NORMATIVA 

PARTICIPACIÓ 

Participació  

• Poden participar a les activitats extraescolars promogudes per l’AMPA de l’Escola Taula Rodona tots els alumnes  

matriculats a l’escola Taula Rodona que compleixin els següents requisits: 

• Estar al corrent de pagament de les quotes de l’A.M.P.A. (Socis) 

• No estar en causa de deute econòmic amb cap de les empreses, entitats o autònom que subministri serveis 

educatius, esportius, de lleure o d’altra naturalesa a l’escola Taula Rodona. 

• Hagin estat inscrits dins els terminis establerts. Fi de la inscripció el 31 de maig de 2016 

• Hagin lliurat la totalitat de la documentació necessària en el moment de la inscripció. 

• La inscripció a una activitat comporta una permanència mínima d’un trimestre. Aquest import no és susceptible de 

devolució, exceptuant el cas de malaltia o lesió sobrevinguda que impedeixi la pràctica de l’activitat, sempre amb justificació 

mèdica oficial. La matrícula que s’ingressa a l’inici del curs es retornarà a les famílies en forma de descompte equivalent en 

l’últim rebut d’activitats extraescolars. 

Calendari i horaris 

• Les activitats extraescolars de migdia es realitzaran entre les 12h30 i les 15h00, tenint una durada màxima de 45 minuts 

per a cada una de les activitats. Per participar d’aquestes, els alumnes han de fer ús del servei de menjador de l’escola, 

com a mínim el dia de l’activitat. 

• Les activitats extraescolars de tarda es realitzaran entre les 16h45 i les 18h10, tenint una durada màxima de 60minuts + 30 

minuts màxims de berenar per a cada una de les activitats. 

• Les activitats extraescolars s’iniciaran el mes d’octubre, excepte el calaix, que comença el setembre, i finalitzaran amb la fi 

de curs, excepte l’activitat de natació que acaba amb el mes de maig. 

CALENDARI I HORARIS NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT 
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NORMATIVA 

PARTICIPACIÓ 

Normativa bàsica de funcionament 

• Existeix una normativa que regula el comportament dels infants durant l’activitat. 

• Només podran marxar sols a casa els participants que hagin lliurat el corresponent permís exprés signat per pares, mares 

o tutors/es a l’entitat gestora e l’activitat. 

• Les famílies tenen l’obligació d’avisar la coordinadora d’activitats extraescolars de qualsevol falta prevista d’un participant o 

més participants a qualsevols de les activitats, ho farà de manera que el comunicat sigui comprovable en cas necessari. 

• Recollida dels participants. L’alumnat de 1r i 2n de primària es recollirà al punt de trobada. Els monitors passaran per les 

classes per recollir l’alumnat d'educació infantil. 

• En cas de pluja, les activitats que es realitzen a l’exterior queden anul·lades.  

• L'hora de sortida de les activitats de tarda que es realitzen a l’Escola són les 18h10 (la porta es tanca a les 18h20). 

Preguem puntualitat en l'hora de recollida.  

 

Responsabilitats dels participants: 

• Complir amb la normativa d’organització i funcionament del centre (NOFC),  

• Els alumnes de 3r, 4t 5è i 6è marxen sols cap al punt de trobada amb els monitors de cada una de les activitats 

extraescolars. 

CALENDARI I HORARIS NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT 
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NORMATIVA 

PARTICIPACIÓ 

Normativa bàsica de funcionament 

Responsabilitats del monitor/tallerista/mestre/professor: 

• Cura i manteniment de les instal·lacions i els materials d’ús comú (mobiliari) 

• Els monitors proporcionaran el material que faciliten les empreses i/o entitats. 

• Ordre en dels desplaçaments dins i fora de les instal·lacions 

• Observar la màxima puntualitat 

• Comunicar les possibles incidències en relació a l’activitat en general (participants, instal·lacions, material, etc.) 

Responsabilitats de les empreses/entitats/autònoms: 

• A partir de la signatura del contracte hauran d’aportar en el termini d’un mes natural la següent documentació 

acreditativa: 

• TC dels treballadors amb alumnat a càrrec a l’Escola 

• Rebuts autònoms 

• Rebut i justificant Responsabilitat Civil 

• Registre de la lliga de voluntaris (si s’hi escau) 

• Certificat de corrent de pagament amb Hisenda i amb la Tesoreria. 

• Que els monitors compleixin la normativa 

• Cobrir les suplències dels monitors que causin baixa per contingència comuna o altres circumstàncies, sempre que hi 

existeixi la possibilitat (el temps d’avís i reacció son factors determinants), en cas contrari s’avisarà a les famílies. 

• Passar els rebuts a les famílies en concepte de participació a les activitat extraescolars dins els terminis establerts. 

• Gestionar les altes i les baixes. 

 

CALENDARI I HORARIS NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT 
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NORMATIVA 

PARTICIPACIÓ 

Normativa bàsica de funcionament 

Responsabilitats del monitor/tallerista/mestre/professor: 

• Tenen l’obligació de: 

• Conèixer i acceptar la normativa.  

• Conèixer el pla d’emergència del centre.  

• Complir i fer complir les normes de convivència.  

• Assistir a les reunions informatives convocades per l’AMPA.  

• Informar les famílies del desenvolupament de les activitats.  

• Facilitar les dades personals i currículum a l’AMPA.  

• Verificar el control d’assistència.  

• Assumir els participants fins a l’arribada dels familiars o tutors en el moment de la finalització de l’activitat. 

 

Responsabilitats de la coordinació d’activitats extraescolars 

• Controlar l’assistència dels monitors i la seva puntualitat 

• Assistir a les reunions convocades per l’AMPA 

• Notificar a la comissió qualsevol incidència  que es pugui produir amb monitors, famílies, empreses, participants, escola, 

etc. 

• Controlar i reposar el material de les farmacioles. 

• Fer d’intermediari entre comissió d’activitats extraescolars i empreses/entitats/autònoms. 

• Avisar les famílies i tutors dels participants de l’anul·lació d’alguna activitat 

CALENDARI I HORARIS NORMATIVA BÀSICA DE FUNCIONAMENT 
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