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Activitats 
Extraescolars

Curs 2021 / 2022

Fes-te’n soci
Si vols associar-te a 

l’A.F.A. i per tant 

col·laborar amb les 

tasques de creació, 

manteniment i gestió 

dels diferents serveis 

i activitats, si us plau 

omple el formulari 

que trobaràs en 

aquest enllaç 

i entrega’l a l’escola.

https://ampataularodona.cat/ampa/fes-te-soci/


Premeu els botons per consultar cada activitat.

ESCACS

1r a 6è

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

BÀSQUET

P5 a 2n

COREOGRAFIA

I DANSA

1r a 6è

CALAIX DE

SASTRE

Tothom

SERVEI

D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

SENSIBILITZ. 
MUSICAL

P4 a P5

NATACIÓ

P4 a 6è

MULTI

ESPORT

P4 a 4t

KARATE

1r a 6è

LLENGUATGE

MUSICAL

3r a 6è

FUTBOL SALA

2n a 6è

PATINATGE

EN LÍNIA

P4 a 6è

ROBÒTICA

P4 a 6è
LOGOPÈDIA

P4 a 6è

DRAMARAMA

P4 a 6è

VULL SER

YOUTUBER

5è a 6è

INICIACIÓ

MUSICAL

1r a 2n

INSTRUMENT

INICIACIÓ. 
MUSICAL

1r a 2n

INSTRUMENT

LLENGUATGE

MUSICAL

3r a 6è
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

SERVEI D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

LOGOPÈDIA
P4 a 6è

SENSIBILITZACIÓ

MUSICAL
P4 a P5

LLENGUATGE

MUSICAL
3r a 4t

CALAIX DE

SASTRE
Tothom

ROBÒTICA
P4 a P5

INSTRUMENT

PIANO
1r a 6è

MULTI

ESPORT
P4 a 4t

FUTBOL

SALA
2n

CALAIX DE

SASTRE
Tothom

CALAIX DE

SASTRE
Tothom

CALAIX DE

SASTRE
Tothom

CALAIX DE

SASTRE
Tothom

ROBÒTICA
1r, 2n i 3r

ROBÒTICA
4t, 5è i 6è

MULTI

ESPORT
P4 a 4t

FUTBOL

SALA
2n

FUTBOL

SALA
3r, 4t, 5è i 6è

FUTBOL

SALA
3r, 4t, 5è i 6è

INSTRUMENT

VIOLÍ
1r a 6è

INSTRUMENT

PIANO I GUITARRA

1r a 6è

INSTRUMENT

VIOLA I GUITARRA

1r a 6è

INSTRUMENT

PIANO I GUITARRA

1r a 6è

KARATE
1r a 6è

NATACIÓ
P4 a 6è

BÀSQUET
P5, 1r i 2n

COREOGRAFIA I

DANSA
4t, 5è i 6è

COREOGRAFIA I

DANSA
1r, 2n i 3r

PATINATGE EN

LÍNIA
P4 a 6è

TEATRE EN

ANGLÈS
P4 a 6è

VULL SER

YOUTUBER
5è a 6è

TEATRE EN

ANGLÈS
P4 a 6è

ESCACS
1r a 6è

LLENGUATGE

MUSICAL
5è a 6è

SERVEI D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

LOGOPÈDIA
P4 a 6è

SERVEI D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

LOGOPÈDIA
P4 a 6è

SERVEI D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

LOGOPÈDIA
P4 a 6è

SERVEI D’ACOLLIDA

MATINAL

Tothom

ASSES.
PSICOLÒGIC

P4 a 6è

LOGOPÈDIA
P4 a 6è

INICIACIÓ

MUSICAL
1r a 2n

Dies i franges 
horàries
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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 perdre la timidesa. Aquesta activitat

està 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 gaudeixen de la disciplina de la dansa amb una

metodologia lúdica i rítmica.

Mínim i Màxim 
Participants

8 -20
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r, 2n i  3r Dimarts 13h20 14h05 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre

4t, 5è i 6è Dijous  16h45 18h15 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre

Coreografia i 
dansa

Artístiques

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

07/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

Motiva’t

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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https://www.dir.cat/es/gimnasios-barcelona/st-quirze
https://www.dir.cat/es/gimnasios-barcelona/st-quirze


Karate

L’objectiu de l’activitat és introduir els infants de primària al

món de les arts marcials a partir de la metodologia del Karate

Do tradicional.

Proposem una activitat col·lectiva on cada alumne rebrà una

atenció particular i podrà progressar en funció del seu interès

sense estar condicionat pel grup-classe.

Karate
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

07/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

20,00 € tramitació grau

Gestiona

Ikigai Dojo

Mínim i Màxim 
Participants

8 -20
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous  16h45 18h15 108,00 € / trimestre 123,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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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 tenir un millor 

resultat acadèmic a les assignatures de l'escola. 

Escacs
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

07/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

Víctor Rivas

Mínim i Màxim 
Participants

8 – 16
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous (grups per edats) 12h30 13h15 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous (grups per edats) 13h20 14h05 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous (grups per edats) 14h10 14h55 75,00 € / trimestre 90,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia

VR
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Futbol Sala

Aquesta extraescolar pretén iniciar els nens i nenes en

aquesta variant del futbol, ensenyant-los les normes i

tècniques específiques, i fomentant el treball i el respecte dins

i fora del camp de joc.

Futbol Sala
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T

Lloc de Realització

Escola Taula Rodona
Activitat d’exterior

Data d’Inici

04/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

25,00 €

Gestiona

SERVEIS EDUCATIUS 
SANT QUIRZE DEL V.

Mínim i Màxim 
Participants

8 -15
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

2n Dilluns i Dimecres 16h45 18h15 79,00 € / trimestre 94,00 € / trimestre

3r, 4t, 5è i 6è Dimarts i Dijous 16h45 18h15 79,00 € / trimestre 94,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Multi Esport

Aquesta extraescolar pretén iniciar els nens i les nenes 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 pre

esportives que permeten aconseguir les bases motores,

coordinatives fonamentals aplicades als esports

convencionals. Els esports que es practicaran són: Bàsquet,

handbol, hoquei, atletisme, circuits. El Consell Esportiu

regula cada 2 setmanes tornejos i activitats durant el cap de

setmana, només poden participar els nens entre P5 i 4t.

Multi Esport
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T

Lloc de Realització

Escola Taula Rodona
Activitat d’exterior

Data d’Inici

04/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

20,00 € llicència esportiva

Gestiona

SERVEIS EDUCATIUS 
SANT QUIRZE DEL V.

Mínim i Màxim 
Participants

8 -
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t Dilluns    i Dimecres 16h45 18h15 79,00 € / trimestre 94,00 € / trimestre

P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t Dilluns    o Dimecres 16h45 18h15 54,00 € / trimestre 69,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Patinatge en Línia

De la mà i en col·laboració amb Sant Quirze sobre rodes,

s’ofereix aquesta nova activitat. Els monitors, experts

patinadors en línia, ensenyaran tot tipus de trucs sobre rodes

a l’alumnat.

Patinatge
en Línia

Esports i activitat física

Mínim i Màxim 
Participants

8 – 15
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4, P5, 1r, 2n, 3r,
4t, 5è i 6è

Divendres 16h45 18h15 54,00 € / trimestre 69,00 € / trimestre

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T

Lloc de Realització

Escola Taula Rodona
Activitat d’exterior

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

SERVEIS EDUCATIUS 
SANT QUIRZE DEL V.

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia

10



Bàsquet

Si t’agrada el bàsquet, posa’t les sabatilles esportives i vine a

jugar amb nosaltres. Tenim equips femenins i masculins per a

totes les edats.

Escola d’iniciació al bàsquet per a nenes i nens de 5 a 8 anys.

Ja estem planificant la propera temporada.

Si vols aprendre i divertir-te, el SQBC és el teu club.

T’hi esperem!

Informació: dtecnic@sqbc.cat

658739077

Bàsquet
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T

Lloc de Realització

Escola Taula Rodona
Activitat d’exterior

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

SANT QUIRZE BÀSQUET 
CLUB

Mínim i Màxim 
Participants

8 – 15
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P5, 1r i 2n Divendres 16h45 18h15 45,00 € / trimestre 60,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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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 l’activitat física.

Natació
Esports i activitat física

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T

Lloc de Realització

Poliesportiu Municipal de Sant 
Quirze del Vallès

Data d’Inici

03/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

ISS Facility Services, S.A. & 
Inacua

Mínim i Màxim 
Participants

13 – 17
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4 i P5 Dijous 16h45 18h15 160,00 € / trimestre 175,00 € / trimestre

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous 16h45 18h15 150,00 € / trimestre 165,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Sensibilització Musical

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,

etc.

Sensibilització 
Musical 

Musicals 

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

05/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

TRIADA
620 40 81 18

Mínim i Màxim 
Participants

5 – 20
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4 i P5 Dimarts 13h30 14h30 35,00 € / mensual 40,00 € / mensual

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Iniciació Musical

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 per

l’assoliment dels coneixements que pensem s’escauen per a

la correcta comprensió i desenvolupament de la pràctica

musical.

Iniciació
Musical 

Musicals 

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

05/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

10,00 €

Gestiona

TRIADA
620 40 81 18

Mínim i Màxim 
Participants

5 – 20
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r i 2n Dijous 13h30 14h30 35,00 € / mensual 40,00 € / mensual

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Llenguatge Musical

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 per

l’assoliment dels coneixements que pensem s’escauen per a la

correcta comprensió i desenvolupament de la pràctica

musical.

Llenguatge
Musical 

Musicals 

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

05/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

10,00 €

Gestiona

TRIADA
620 40 81 18

Mínim i Màxim 
Participants

5 – 20
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

3r i 4t Dimarts 12h30 13h30 35,00 € / mensual 40,00 € / mensual

5è i 6è Dijous 12h30 13h30 35,00 € / mensual 40,00 € / mensual

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Instruments + Iniciació musical

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.

Instruments + 
Iniciació Musical

Musicals 

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

10,00 €

Gestiona

Mínim i Màxim 
Participants

Individual
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dilluns 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimecres 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Divendres 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Instruments + Llenguatge musical

Els instruments que oferim són, piano, violí, viola, guitarra i 

bateria.

El preu inclou:

1 hora de llenguatge musical + ½ hora d’instrument.

Musicals 

Instruments + 
Llenguatge

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

00,00 €

Gestiona

Mínim i Màxim 
Participants

Individual
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dilluns 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimarts 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dimecres 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Dijous 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Divendres 16h45 18h15 80,00 € /  mensual 85,00 € / mensual

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Teatre en anglès (Dramarama)

A través d’agradables jocs i activitats inspirades en contes,

s’introdueix el 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 vídeos del cursos actuals:

https://cocoenglish.wordpress.com/about

Llengües

Teatre en anglès 
(Dramarama)

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

00,00 €

Gestiona

New English For 
Schools

Mínim i Màxim 
Participants

7 – 12 
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è

Dimarts i Divendres 12h30 13h15 105,00 € / trimestre 120,00 € / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Assessorament Psicològic

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

Didàctica i Pedagogia

Assessorament 
psicològic

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

00,00 €

Gestiona

Marta Rístol

Mínim i Màxim 
Participants

Individual
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

A escollir el dia Dilluns 12h30 15h00 35,00 € /  sessió 45’

Dimarts 12h30 15h00 35,00 € /  sessió 45’

Dimecres 12h30 15h00 35,00 € /  sessió 45’

Dijous 12h30 15h00 35,00 € /  sessió 45’

Divendres 12h30 15h00 35,00 € /  sessió 45’

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia

MR
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https://es.linkedin.com/in/marta-ristol-navarro-b6384375


Logopèdia

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.

▪ Sessió 45’

Didàctica i Pedagogia

Logopèdia

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

00,00 €

Gestiona

Ruth Font

Mínim i Màxim 
Participants

Individual
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

A escollir el dia Dilluns 12h30 15h00 110,00 € /  mes 115,00 € /  mes

Dimarts 12h30 15h00 110,00 € /  mes 115,00 € /  mes

Dimecres 12h30 15h00 110,00 € /  mes 115,00 € /  mes

Dijous 12h30 15h00 110,00 € /  mes 115,00 € /  mes

Divendres 12h30 15h00 110,00 € /  mes 115,00 € /  mes

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia

RF
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Robòtica

Portem la programació de la pantalla a la vida real a través de 

la construcció de robots, la programació de videojocs i la 

creació d'apps.

Basada en la metodologia pròpia de construcció activa i el 

descobriment guiat pel propi alumne.

Els participants treballen en grups reduïts en projectes i 

interessos seguint el mètode científic.

Didàctica i Pedagogia

Robòtica

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

25,00 €

Gestiona

Robotix

Mínim i Màxim 
Participants

7 – 12 
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

P4 i P5 Dilluns 16h45 18h15 48,00 € / mes 53,00 € / mes

1r, 2n i 3r Dimarts 16h45 18h15 52,00 € / mes 57,00 € / mes

4t, 5è i 6è Dijous 16h45 18h15 55,00 € / mes 60,00 € / mes

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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https://www.robotix.es/es/extraescolares-robotica
https://www.robotix.es/es/?gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szkLiaSaJpvaPN8plTnr_UkLLxC381wg2INQIQriDVnHHSYXQxH9AghoCWWcQAvD_BwE


Vull ser 
Youtuber

Vull ser Youtuber

Aprendràs les bases de l'ús de YouTube. Primer coneixeràs

les principals característiques de la plataforma i després

començaràs a crear el teu pla d'acció, veient algunes

estratègies de marca i buscant optimitzar el teu contingut per

assolir els teus objectius. Després et posaràs mans a l'obra i

començaràs a crear el teu primer vídeo de presentació basat

en els punts establerts a la unitat anterior. T'ensenyarem tots

els passos, des de l'escriptura d'un guió i un storyboard,

passant per les tècniques de gravació, fins a l'edició del

material i la seva publicació a YouTube. També aprendràs a

treure el màxim profit a YouTube com a plataforma per

publicar el teu treball. Aprendràs a analitzar dades i recursos

com la comunitat, els stories i els lives.

Llengües

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

01/10/2021

Data de fi

31/05/2022

Materials

00,00 €

Gestiona

ISS Facility Services, 
S.A.

Mínim i Màxim 
Participants

8 – 12 
Calendari Horari

Preu Soci Preu No Soci

5è i 6è Dimecres 16h45 18h15 105,00 €  / trimestre 120,00 €  / trimestre

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Servei d’Acollida 
Matinal

Servei d’Acollida Matinal (S.A.M.)

L’A.F.A. 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.

Guàrdia i custòdia

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

12/09/2021

Data de fi

22/06/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

ISS Facility Services, 
S.A.

Horari

08h00
09h00

Horari

07h30
09h00

Mínim i Màxim Participants

******
Calendari

Preu Soci Preu No Soci Preu Soci Preu No Soci

Dirigit a 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

De dilluns a 
divendres 

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

1 dia a la setmana 5,20 € 10,20 € 7,30 € 12,30 €

2 dies a la setmana 9,30 € 14,30 € 14,00 € 19,00 €

3 dies a la setmana 13,50 € 18,50 € 20,60 € 25,60 €

4 dies a la setmana 18,10€ 23,10€ 26,70€ 31,70 €

5 dies a la setmana 21,80€ 26,80€ 31,90€ 36,90 €

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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https://ampataularodona.cat/


Calaix 
de Sastre

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.

Guàrdia i custòdia

Escola Taula Rodona 01/10/2019 19/06/2020 0,00 € MOTIVA’T
Lloc de Realització

Escola Taula Rodona

Data d’Inici

12/09/2021

Data de fi

22/06/2022

Materials

0,00 €

Gestiona

ISS Facility Services, 
S.A.

Horari

16h45
17h45

Horari

16h45
18h15

Mínim i Màxim Participants

******
Calendari

Preu Soci Preu No Soci Preu Soci Preu No Soci

Dirigit a 

P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è i 6è

De dilluns a 
divendres 

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

4,60 € 
esporàdic

1 dia a la setmana 5,20 € 10,20 € 7,30 € 12,30 €

2 dies a la setmana 9,30 € 14,30 € 14,00 € 19,00 €

3 dies a la setmana 13,50 € 18,50 € 20,60 € 25,60 €

4 dies a la setmana 18,10€ 23,10€ 26,70€ 31,70 €

5 dies a la setmana 21,80€ 26,80€ 31,90€ 36,90 €

#Tarda #Interior

#Infantil

#Primària

#Exterior #Matí 

#Migdia

#Dll Dm Dx Dj Dv

#Migdia
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Participació

▪ Poden participar a les activitats extraescolars

promogudes per l’A.F.A. 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.F.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 8 de setembre de 2021

▪ 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. El fet d’inscriure a l’alumne a mig

trimestre no implica una reducció de la quota

(s’haurà d’abonar el trimestre sencer). Les

sol·licituds de baixa de qualsevol activitat

s’hauran de comunicar 15 dies abans de la

finalització del trimestre.

Participació

Normativa
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https://ampataularodona.cat/
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https://agora.xtec.cat/escolataularodona/


Calendari i 
Horaris

Normativa

Calendari i horaris

▪ Les activitats extraescolars de migdia es

realitzaran entre les 12h30 i les 15h00. 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 60 minuts + 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 el mes de maig.

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 de l’activitat.
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Funcionament

Normativa

▪ 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.
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https://agora.xtec.cat/escolataularodona/
https://agora.xtec.cat/escolataularodona/pagina-dinici-buida/lescola/instal%c2%b7lacions/


Compromisos 
adquirits

Normativa

Responsabilitats de la monitora / tallerista /

mestra / professora:

▪ 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 els 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.)

▪ 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’A.F.A.

▪ Informar les famílies del desenvolupament de

les activitats.

▪ Facilitar les dades personals i currículum a

l’A.F.A.

▪ 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.
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Normativa

Compromisos 
adquirits

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 d’autònoms

▪ Rebut i justificant de Responsabilitat Civil

▪ Registre de la lliga de voluntaris (si s’escau)

▪ Certificat de corrent de pagament amb

Hisenda i amb la Tresoreria.

▪ Que els monitors compleixin la normativa

▪ Cobrir les suplències dels monitors que causin

baixa per contingència comuna o altres

circumstàncies, sempre que existeixi la

possibilitat (el temps d’avís i reacció són factors

determinants), en cas contrari s’avisarà a les

famílies.

▪ Passar els rebuts a les famílies en concepte de

participació a les activitats extraescolars dins

els terminis establerts.

▪ Gestionar les altes i les baixes.
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SESQ 
Sant Quirze

Normativa

Futbol sala, multi esport i patinatge en línia

Funcionament en relació a aquestes activitats:

A efectes de que tothom pugui estar informat de

qualsevol esdeveniment, així com de les nostres

novetats i conèixer el sistema de gestió i cobrament

que portem a terme.

▪ El sistema de pagament serà mitjançant

domiciliació bancària i es farà trimestralment.

▪ Les dates de càrrec de rebuts seran el dia 1

d’octubre de 2021 el primer trimestre, el dia 1

de gener de 2022 el segon trimestre i el dia 1

d’abril de 2022 el tercer trimestre.

▪ Per les famílies que no puguin atendre aquest

sistema, podem convenir una altra forma de

pagament.

▪ La comissió bancària de 5 euros, generada per

la devolució d’un rebut, anirà a càrrec de les

famílies. Per això és preferible abans de tornar

un rebut, establir amb antelació una altra forma

de pagament.

▪ Les altes efectuades amb el trimestre començat

generaran un rebut amb l’import sencer del

trimestre.
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Coordinació

Normativa

▪ Els comunicats de baixa i/o modificacions

d’activitat s’efectuaran per correu electrònic

tant a la Belén ( belen.guillen@iss.es ) com a

la Sonia ( sesqserveis@gmail.com ) sempre

abans del dia 20 de cada mes per no incórrer

en despeses inoportunes.

▪ SESQ farà arribar via e-mail, a totes les famílies,

qualsevol informació d’interès relacionada amb

la gestió del curs.

▪ Per demanar informació referent a la gestió de

les activitats (pagaments, rebuts, baixes) es pot

fer a la Sonia (per 625 334 787

o per correu electrònic

sesqserveis@gmail.com )

▪ La comunicació relacionada amb el

desenvolupament de les activitats es farà a

traves de l’Àlex.

▪ Es publicaran imatges i posts dels alumnes que

participin en aquestes activitats (només amb

autorització) a l’ de SESQ.
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Coordinació

Normativa

Responsabilitats de la coordinació

d’activitats extraescolars

▪ Controlar l’assistència dels monitors i la seva

puntualitat

▪ Assistir a les reunions convocades per l’A.F.A.

▪ 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.
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RFMRVR
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Entitats 

https://www.inacua.com/sant-quirze/ca/instalaciones/
http://sqbc.cat/vine-a-jugar-al-sant-quirze-basquet-club/
http://sqbc.cat/vine-a-jugar-al-sant-quirze-basquet-club/
https://www.ikigaidojo.org/
https://www.dir.cat/es/gimnasios-barcelona/st-quirze
https://www.robotix.es/es/?gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szkLiaSaJpvaPN8plTnr_UkLLxC381wg2INQIQriDVnHHSYXQxH9AghoCWWcQAvD_BwE
https://ampataularodona.cat/
https://agora.xtec.cat/escolataularodona/
http://santquirzevalles.net/
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