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Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

16h45  
18h15 Dimarts Vicky 36,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Reuneix tots els beneficis d un exercici aeròbic a 
més de la flexibilitat, el ritme, la coordinació i 
l'orientació. Els nanos s ho passen bé ballant les 
cançons més actuals i creant coreografies al ritme 
de les cançons més actuals. Diferents estils 
musicals i crear diferents coreografies.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

P3, P4 i P5 16h45  
18h00 Dimarts Kids & Us 55,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No A Kids&Us l’anglès comença a partir del primer any de vida. Per què?
Creiem que en cada nen hi ha un potencial infinit. En el cas del 
llenguatge, «el nen, en néixer, està preparat per al llenguatge com ho 
està un ocell per volar». Si el procés d’adquisició de la llengua materna 
s’inicia en el moment en què el nen comença a escoltar-la, per què 
hauríem d’esperar a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el 
que pretenem és que desenvolupi una bona competència?

Kids&Us utilitza una metodologia d’aprenentatge de l’anglès basada en 
el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés 
infal�lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

Material 

65,00 €

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

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

dimecres FIAC 53,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Promovem un aprenentatge amb mètodes 
orientats a la comunicació, a la interculturalitat i a 
la pràctica activa. Donem importància a un 
ambient de col�laboració i reflexió a classe, 
procurant que l’alumne sigui conscient del seu 
procés d’aprenentatge

Material 

A càrrec de 
FIAC



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de 
Preu 

mensual

Tothom,
sessions 

individuals

Migdia de
12h30 a 
15h15

De 
dilluns a 
divendre

s

Marta Rístol 
i Ruth Font

De 15,00 
a 25,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Aquests serveis ens ofereix ajudar els nens que 
presenten dificultats d’aprenentatge de llenguatge 
o parla, de comportament o de desenvolupament. 
El fet de poder oferir aquesta ajuda dins l’escola 
ajuda els nens i nens a viure-ho d’una forma 
natural i integradora.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

16h45  
18h15 Dimarts ISS Educació 42,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Recuperem la tradició del segle XIX per convertir 
en arts allò que és un ofici.  Transformem les 
manualitats en treballs acurats fets per petites 
mans artesanes.

Material 

A càrrec 
d’ISS

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è 
(grups a 

concretar)

16h45  
18h15

Dilluns i 
dimecres Salt Idiomes 76,00 €

16h45  
18h15

Dimarts i 
dijous Salt idiomes 76,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Els nostres cursos estan especialment dissenyats 
perquè els nens d'entre 4 i 12 anys adquireixin 
unes competències lingüístiques bàsiques, perquè 
estableixin diferències i paral�lelismes entre la seva 
llengua materna i la llengua anglesa, que s'habituïn 
a la pronunciació i afrontin amb comoditat la seva 
entrada a la ESO.

Material 

...



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de 
Preu 

mensual

2n, 3r, 4t,
5è i 6è

Migdia de
12h30 a 
15h15

Dijous TRIADA 25,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Concebut com a espai musical de convivència dels 
diferents membres de la comunitat educativa. 
Entenem aquesta activitat com a un dels eixos de la 
nostra proposta, tant pel seu valor pedagògic com de 
convivència. A més de valorar la veu com a 
instrument propi, a la coral, prenem consciència de 
conceptes com afinació, tempo, melodia... De la 
mateixa manera que a les altres activitats el repertori 
serà confeccionat per el director atenent a les 
possibilitats i necessitats del conjunt. També es 
treballarà en base a diferents estils, parant especial 
atenció en aquells de més tradició coral com ara el 
“gospel”, temes que resultin propers als alumnes, així 
com d’altres “clàssics” 

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia 
A càrrec

de
Preu 

mensual

P3, P4 i P5
CALAIX DE 

SASTRE

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

CALAIX 
D’ESTUDI

16h45  
18h15

Passavol
ant 

ISS 
Educació

4,40 €

1 dia / setmana 10,00 €

2 dies / setmana 18,50 €

3 dies / setmana 23,50 €

4 dies / setmana 30,00 €

5 dies / setmana 39,50 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Calaix d’estudi. Durant aquest espai, els  nanos  podran 
fer feines escolars acompanyats d un monitor que els 
acompanyarà i vetllarà perquè aquest sigui un espai 
tranquil.

El Calaix de sastre no és una única activitat extraescolar. 
És un ampli ventall d'activitats que varien segons el dia 
de la setmana. Es realitzen diferents tallers que van des 
de la plàstica fins a la cuina passant per la dansa. 
Aquesta activitat contempla la possibilitat de fer deures i 
estudiar, berenar i fins i tot fer sortides al parc o la 
biblioteca.

Material 

A càrrec 
d’ISS



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

16h45  
18h15 Dijous

Club de 
Handbol 

Sant Quirze
60,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Aprendran a realitzar tombarelles, treball amb 
espatlleres, coreografies bàsiques, figures. 
Pretenem coordinar i dominar el propi cos.
Pretenem coordinar i dominar el propi cos i 
estimular el  nen a nivell coordinatiu, motriu i 
psíquic.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de 

3r, 4t, 5è i 
6è

16h45  
18h15

Dilluns i 
dimecres

SESQ

SESQ

Matricula Preus 

No 
Mensual – 25,60 €

Trimestral – 73,23 €

Anual – 209,00 €

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de 
Preu 

trimestral

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è 
(grups a 

concretar)

13h30
14h15 Dijous Víctor 54,00 €

14h15 
15h00 Dijous Víctor 54,00 €

12h30 
13h15 Dijous Víctor 54,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Activitat que afavoreix la concentració i el 
rendiment acadèmic.

Material 

...



Dirigit a 
alumnes 

Horari 
sessions 
de 30’ 

Dia A càrrec de
Preu 

mensual

BATERIA 16h45  
18h15

Dimarts i 
dimecres TRÍADA 60,00 €

GUITARRA 16h45  
18h15 Dijous TRÍADA 60,00 €

PIANO 16h45  
18h15

Dimarts i 
dijous TRÍADA 60,00 €

SAXO, 
FLAUTA I 
CLARINET

16h45  
18h15

Divendre
s TRÍADA 60,00 €

VIOLÍ I 
VIOLONCEL

16h45  
18h15

Dijous i 
divendre

s
TRÍADA 60,00 €

“Llenguatge musical” + “Instruments” = 75,00 € / mes

“Llenguatge musical” + “Orquestra” = 53,00 € / mes

“Llenguatge musical” + “Instruments” + “Orquestra” = 85,00 € / mes

“Llenguatge musical” + “Cor” = 43,00 € / mes

“Llenguatge musical” + “Instruments” + “Cor = 75,00 € / mes

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

I- 1r i 2n
16h45  
18h15 Divendres Esmar 50,00 €

II- 3r, 4t, 
5è i 6è

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Com a novetat aquest any es presenten dos nivells:
I- Iniciació i II avançat.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

3r, 4t, 5è i 
6è

16h45  
18h00

Dimarts i 
dijous CHSQ 25,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Esport d’equip amb pilota de cooperació i oposició.  
Conèixer les normes bàsiques i reglament del 
l’handbol. Els objectiu són: treballar el respecte 
sobre el material esportiu i l’educació amb els 
companys. Treballar la relació amb els demés, es 
un esport d’equip que ens permet treballar valors 
socials com la col�laboració, el respecte, la 
competitivitat... I treballar la coordinació i 
dominar el propi cos, a més estimular al nen/a a
nivell coordinatiu, motriu, psíquic... 

Important 

Els
participants 
es recolliran 
al Club de 
Handbol 

Sant Quirze 



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral 

P5, 1r i 2n 16h45  
18h15

Dilluns i 
dimecres SESQ 73,23 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
Es practiquen diferents modalitats esportives a 
través de jocs

Preu mensual – 25,60 €

Preu anual – 209,00 €

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

2n, 3r i 4t 14h30  
15h15

Dilluns i 
dimecres TRÍADA 35,00 €

5è i 6è 13h30  
14h15

Dilluns i 
dimecres TRÍADA 35,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 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.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

P5, 1r, 2n, 
3r, 4t, 5è i 

6è

16h45  
18h15

Dilluns i 
dimecres 

Espai de 
dansa 88,90 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No Sense cap estil de dansa determinat, l’objectiu és 
que cada nen desenvolupi la seva personalitat, afini 
la seva percepció i la de l'entorn, potenciï la seva 
capacitat física i ritme propi. És un canal 
d expressió on els nens tenen la possibilitat de 
manifestar el seu món.
Preu mensual – 31,00 € i preu anual – 260,00 €

Material 

...



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

1r ,2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

16h45  
18h15 Dimarts Club de 

Patinatge 
Sant Quirze

15,00 €

P3, P4 i P5 16h45  
18h15 Dijous 15,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

3r, 4t, 5è i 
6è Migdia Dimarts i 

divendres 

TRÍADA 35,00 €

TRÍADA 35,00 €

TRÍADA 35,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No L'Orquestra conforma l’eix central de la nostra 
proposta pedagògica. Ja que és a les formacions en 
grup on es posa de manifest la feina feta pels 
alumnes i on a més d'aprendre instrument i la seva 
tècnica, aprenen a expressar, conviure, treballar en 
equip, alhora que prenen consciència de la 
importància de la seva aportació individual dins un 
grup. El repertori estarà basat en la interpretació 
de música d’estils diversos adaptada als diferents 
nivells i amb arranjaments  propis que tinguin en 
consideració les possibilitats tècniques i expressives 
dels alumnes. D’aquesta forma facilitem que els 
membres dels grups i orquestres puguin aprendre i 
alhora gaudir del fet d’interpretar Música 
S'estructura en dues sessions setmanals de 45 
minuts. La primera focalitzada a realitzar l'estudi de 
la partitura de forma individual reforçant els 
coneixements de llenguatge musical de cada 
alumne amb el seu instrument i la segona 
compartint els aprenentatges individuals per fer 
musica tots plegats. 

Material 

A càrrec 
alumne

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

Natació Qwellness Qwellness

122,00 €
P4 a 6è 16h45 a 

18h15 Dimarts ISS Educació 

Natació Sant Quirze del V. Igesport

78,00 €
P4 a 6è 16h45 a 

18h15 Dijous ISS Educació 



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

3r, 4t, 5è i 
6è

16h45  
18h00 Divendres 30,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 

Important 

Els
participants 
es recolliran 
al gimnàs 

de 
taekwondo 
c/ Nou, 38

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

P5 i 1r 13h30 a 
14h15

Dimarts i 
dijous

TRÍADA

39,00 €

P4 14h15 a 
15h00

Dimarts i 
dijous 39,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 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. 

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

P3, P4 i P5 16h45  
18h15

Dimarts i 
dijous SESQ 69,90 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
La psicomotricitat ajuda a augmentar la capacitat 
d interacció de l alumne amb l’entorn. Es
practiquen diferents modalitats esportives a través 
de jocs. Preu mensual, 24,50 € preu anual –
199,00 €

Material 

...



Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

P5, 1r i 2n 16h45  
18h15 Dimarts

ISS Educació

42,00 €

3r, 4t, 5è i 
6è

16h45  
18h15 Dijous 42,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 
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.

Material 

A càrrec 
d’ISS

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

trimestral

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

5è i 6è 
(grups a 

concretar)

13h30  
14h15

Dimarts i 
divendres

After School

102,00 €

14h15 
15h00

Dimarts i 
divendres 102,00 €

12h30 
13h15

Dimarts i 
divendres 102,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No 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.

Material 

...

Dirigit a 
alumnes 

Horari Dia A càrrec de
Preu 

mensual

1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

16h45  
18h15

Dimecres ISS Educació 42,00 €

Matricula Descripció de l’activitat 

No La comprensió lectora és un dels instruments 
bàsics per a la formació dels infants. 
Practicaran:

. L'agilitat lectora

. La comprensió lectora

. La capacitat d'expressió

. La capacitat de síntesi

Material 

A càrrec 
d’ISS


