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Funcionament

i inscripcions

Calendari i horari

Inscripcions

Les inscripcions es faran els dies 1 de setembre
Les activitats es faran des del 13 de setembre al 23 de setembre .
del 2022 al 31 de maig de 2023.
Caldrà retornar el full d’inscripció amb totes les
dades a la porteria.

Calendari
Horari

Totes les activitats per a l’alumnat són de 17h
a 18h (excepte Play and Sing i Robòtica, que A més a més...
tenen opció migdia).
◌Per norma general, no s’admetran inscripcions
fora de termini. Per fer-ho caldrà parlar
Berenar
directament amb direcció.
L’alumnat pot portar berenar i beguda per
prendre abans de l’activitat. Aquest alumnat ◌Per tal de dur a terme l’activitat caldrà que
estarà a càrrec dels monitors quan surtin de s’inscriguin un mínim de 8 alumnes. En cas
les aules. En cap cas es podrà sortir de l’escola contrari l’activitat no s’iniciarà.
abans de començar l’activitat.

Sortida

Pagament

La recollida es farà pel c/ Creueta seguint les Les quotes són prorratejades d’octubre a maig.
mesures i protocol COVID19. Es prega la màxima Es girarà el rebut entre l’1 i el 5 de cada mes per
puntualitat.
avançat. Qualsevol modificació cal notificar-la a
secretaria abans del dia 20 del mes.
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Del 6 al 12 de setembre podran fer un tastet de
les activitats extraescolars de forma gratuïta.
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Horaris

i activitats per etapa

de 17h a 18h
Dilluns
Dimarts

Infantil
◌ Petits actors
◌ Espai de Joc
◌ Robòtica (P4 i P5)*
◌ Play and Sing*
◌ Espai de Joc

Dimecres

Primària
◌ Sobre rodes
◌ Escacs
◌ Espai de Joc
◌ Karate
◌ Dances del món
◌ Robòtica*
◌ Espai de Joc

◌ Espai de Joc

◌ Reforç escolar

◌ Robòtica*
◌ Escacs

◌ Saltimbanqui

◌ Taller de l'Artista

◌ Espai de Joc

◌ Espai de Joc
◌ Còmic (a partir 4t)

◌ Espai de Joc

◌ Reforç escolar

◌ Espai de Joc
(fins 2n)*

DIVENDRES

◌ Karate

◌ La Companyia

◌ Rítmics

◌ Play and Sing

Dijous

eso

◌ Dances urbanes
◌ Taller de l'artista
◌ Còmic

◌ Espai de Joc

*Les activitats de Play and Sing i Robòtica també s'ofereixen el mateix dia al MIGDIA de13h-14h.

Bàsquet adult femení
(mares i familiars)

Dijous de 20h a 21h
TOTES LES ACTIVITATS SÓN UN COP A LA SETMANA I D'UNA HORA DE DURADA.
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Activitats

xtraescolars curs 22-23

RÍTMICS

Dirigit a alumnes d'Infantil
Treballarem la música i la dansa d’una manera conjunta, tot
escoltant els propis ritmes del seu cos.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

SALTIMBANQUI

Dirigit a alumnat de P3
Volem aprofitar l’energia dels infants per jugar amb tot el cos.
A través del moviment i les activitats de psicomotricitat ajuden
al desenvolupament de les funcions motrius i psíquiques.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

PLAY AND SING

Dirigit a Infantil i Primària
Do you like playing games and make crafts in English? We
have a lots of fun activities for you.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Escolàpies
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Activitats

xtraescolars curs 22-23

ESPAI JOC (AcollidA DE TARDA)
Dirigit a Infantil i Cicle Inicial

Us oferim un servei de monitoratge que estarà a càrrec dels
infants en el temps posterior a les classes, on hi haurà
diferents propostes d'activitats no dirigides.
Preu: Fixe: 30min 30€/mes | 1h 40€/mes
Esporàdic: 30min 5€ | 1h 7€
Entitat organitzadora: Aula2

DANsES DEL MÓN
Dirigit Primària

Jugarem i coneixerem diferents estils de dansa d'arreu del
món a la vegada que aprenem sobre les diferents cultures.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

LA COMPANYIA
De 3r a 6è EP

Crearem una companyia de teatre, on al llarg del curs
desenvoluparem una obra teatral i passarem per tots els
processos que això comporta gaudint de cada sessió.
Preu: 20€/mes
Entitat organitzadora: Aula2
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Activitats

xtraescolars curs 22-23

SOBRE RODES

Dirigit a alumnes Primària
Entrenarem diferents modalitats, competitives i artístiques,
adaptant-nos a patins de 4 rodes i en línia.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

REFORÇ ESCOLAR

Dirigit a Primària i ESO
Treball en petit grup per resoldre dubtes escolars i ajudar en
les tasques educatives.
1h a la setmana
Preu: 20€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

ESCACS

Dirigit a Primària i ESO
Aprendrem noves tècniques i diferents maneres de jugar-hi la
mar de creatives.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2
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Activitats

xtraescolars curs 22-23

karate

Dirigit a Primària i ESO
Fonaments i entrenament en diferents arts marcials.
Preu: Un dia 35€/mes | Dos dies 49€/mes
Entitat organitzadora: Karate Sabadell

CÒMIC / MANGA STUDIO

Dirigit a partir de 4t de Primària i ESO
Descobrirem el món del còmic i manga a la vegada que
aprenem noves tècniques de dibuix i narrativa!
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

DANsES URBANES

Dirigit a alumnes ESO
Una sessió setmanal d’una hora de durada on s’introduiran
diferents estils de ball per tal d’introduir els diferents ritmes i
treballar les habilitats corporals.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2
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Activitats

xtraescolars curs 22-23

TALLER DE L'ARTISTA

Dirigit a alumnes de P4-P5, Primària i ESO
Un espai artístic amb diferents materials i tècniques
perquè els infants puguin crear els seus propis projectes.
Preu: 18€/mes
Entitat organitzadora: Aula2

ROBÒTICA

Dirigit a alumnes de P4-P5, Primària i ESO
PLACES LIMITADES Màxim 12 per grup
La Robòtica Educativa és un sistema d’ensenyament
interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats
i competències nens/es.
Així, en els cursos de Robòtica ben estructurats, es treballen
àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques,
el que en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de
Lingüística i també de Creativitat.
Preu: 35€/mes
Entitat organitzadora: Tbkids

BÀSQUET adult femení
Dirigit a Mares i familiars

Ens mantenim actives, ens prenem un break de
l'estrès setmanal i compartim una bona estona
jugant plegades a bàsquet!
Preu: 28€ curs sencer
Entitat organitzadora: Escolàpies i AMPA
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CONTACTE

Sant Josep 21
08202 Sabadell

Tel. 937 25 53 48
Mòbil. 636 510 581

escolapiessabadell.org
info@escolapiessabadell.org

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES
Joan de Peguera 42 - 08026 Barcelona
936 760 358 - info@fundacioescolapies.es

