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OBJECTIUS

Generar una oferta
educativa en el món dels
infants i joves més enllà
de l’àmbit escolar.
•

Vincular les activitats
extraescolars amb el
projecte educatiu del
centre.
•

Complir les funcions de
descans (relaxar-nos i
recuperar forces i serenor),diversió (passar-ho
bé trencant amb la rutina) i creixement personal (autoconeixement,
aprenentatge i socialització).
•

Crear una actitud autònoma, crítica i responsable, saber gaudir i restar
satisfet amb allò que es
fa, d’acord amb l’estil
metodològic de l’Escola
Pia.

Inici
Totes les activitats començaran el primer dia de curs, excepte la natació que
començarà el mes d’octubre (ja rebreu una circular).

Final
Totes les activitats, tant esportives com culturals, finalitzaran el darrer dia de
curs.

Inscripcions
•

Totes les activitats tenen un límit de places i es tindrà en compte
l’estricte ordre d’inscripció i haver realitzat l’activitat l’any anterior.

•

Si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s
modificada en la seva franja horària o, en els pitjors dels casos, fins
i tot es podria anul·lar.

•

En cas de realitzar la inscripció fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius, l’escola no podrà garantir la incorporació de
l’alumne/a a l’activitat.

•

Pagament, altes i baixes
•

El pagament es realitzarà a través del rebut de l’escola.

•

Per donar d’alta a un/a alumne/a a una activitat, un cop iniciat el
curs, s’haurà de parlar primer amb la coordinadora d’extraescolars.

•

Per donar de baixa a un/a alumne/a, s’haurà d’omplir un formulari
de baixa que trobareu a secretaria. La baixa s’haurà de donar com a
màxim 10 dies laborals abans d’acabar el mes, ja que sinó, no es
podrà retornar l’import del mes següent.

Important
Per a un millor funcionament de les activitats extraescolars, cap alumne/a podrà circular per l’escola lliurement durant l’horari no lectiu.

COORDINACIÓ D´EXTRAESCOLARS
Neus Rodriguez Mauri
neus.rodriguez@escolapia.cat

Nombre del trabajo

ACTIVITATS CULTURALS

ONE, TWO, THREE ... ACTION!!!

ESCOLA DE MÚSICA

Millorem el nostre anglès oral

Infantil

Infantil, Primària i Secundària
A través de dos professors, que tenen com a
llengua nadiua l’anglès, els nens/es, nois/es,
inicien, amplien o perfeccionen el seu anglès
oral.
En les primeres edats es dóna molta importància a l’expressió i a la comprensió oral de
l’anglès i més endavant es té també en
compte la part escrita. Tot això a través de
jocs, tallers, exercicis, internet...
P4 i P5 dimarts o dimecres de 17h. a 18h.

L’educació musical, a l’inici, és una introducció, és el moment en què es fa descobrir el
món musical a l'infant.
El professor de l’Escola Municipal de Música
Joan Valls utilitza una sèrie de recursos i
d’elements imprescindibles: material auditiu, cançons populars, utilització de la terminologia musical des d’un bon començament,
etc.

P4 i P5 dimarts de 17h. a 18h.

1r i 2n Pri dilluns o divendres de 17h. a 18h.
3r i 4t dijous de 17h. A 18h.
5è i 6è dimecres de 17h. a 18h.
1r i 2n ESO dimecres de 15:15h. A 16:15h.

Prof. Mestres de l’Escola Municipal de
Música Joan Valls
PREU MENSUAL: 24€

Prof. Danny Durrani i Nomi Yousaf

COSTURA

PREU MENSUAL: 22€

Primària
Aquesta activitat té com a objectiu ensenyar
als nens i nenes les tècniques bàsiques de la
costura, realitzant treballs originals d’ús
quotidià, com bosses, porta llapis, etc.

1r a 6è dimecres de 17h. a 18:30h.
Prof. Antònia Mola
PREU MENSUAL: 24€
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Primària

Sentiran com davant d’ells s’obre un món
apassionant i desconegut per a la majoria
de persones: un art mil·lenari ple d’ingeni i
sensibilitat.

3r i 4t dilluns de 17h. a 18h.
5è i 6è dimarts de 17h. a 18h.
Prof. Cia. Màgic Sergio
PREU MENSUAL: 33€ (Tot el material inclòs
en el preu: cartes, cordes, mocador, etc.)

És el més clàssic dels jocs d’estratègia. El
càlcul i la geometria són dues constants en
el joc. El procés de presa de decisions que
suposa cada jugada i la possibilitat de relacionar-se amb altres nens/es al voltant
d’una afició compartida són els nostres objectius.
3r i 4t dimecres de 17h. a 18h.
5è i 6è dijous de 17h. a 18h.
Prof. Lluís Ríos. Club d’Escacs
PREU MENSUAL: 25€
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Aquesta activitat té com a objectiu dibuixar, pintar, fer escultura, experimentar amb
materials i textures diverses per tal
d’expressar-se i jugar amb la creativitat.

Juntament amb el teatre i la música, la dansa és una de les tres arts escèniques que
existeixen des de l'antiguitat.
Formaran part de coreografies de Jazz, dansa contemporània i moderna, etc.
P4 i P5 dimecres de 17h. a 18h.
1r, 2n i 3r divendres de 17h. a 18:30h.
4t, 5è i 6è dijous de 17h. a 18:30h.
Prof. Noèlia Sanabria
Títol de professora clàssica Royal
PREU MENSUAL INFANTIL: 25€
PREU MENSUAL PRIMÀRIA: 32€

P4 i P5 dijous de 17h. a 18:30h.
1r, 2n i 3r dimarts de 17h. a 18:30h.
4t, 5è i 6è divendres de 17h. a 18:30h.
Prof. Maite Grau, actualment monitora del
taller de patchwork de pares i mares.
PREU MENSUAL: 31€

ACTIVITATS ESPORTIVES
HIP-HOP

FUTBOL SALA

Primària i Secundària

Primària

A partir de coreografies actuals i divertides,
els/les alumnes treballaran el ritme,
l’expressió corporal, la condició física, la coordinació, el treball en grup i la concentració.

Activitat que apropa l’esport del futbol sala una hora i mitja setmanal. En aquest nivell no es fa competició, però, si és possible, sí que es fan partits amistosos amb
altres escoles. Cal que els participants vagin amb roba d’esport.

1r, 2n i 3r dilluns de 17h. a 18:30h.
4t, 5è i 6è dimarts de 17h. a 18:30h.
1r ESO i 2n ESO dimecres de 15h. a 16:30h.
Prof. Escola Pia Caldes de Montbui
PREU MENSUAL: 19€

1r i 2n dilluns de 17h. a 18:30h.
3r i 4t dimarts de 17h. a 18:30h.
5è i 6è divendres de 17h. a 18:30h.
Prof. Escola Pia Caldes de Montbui
PREU MENSUAL: 19€

DOUBLEDUTCH
Primària i Secundària

MULTIJOC I MULTIESPORT
Primària
Activitat que apropa els/les alumnes al món
de l’esport. Practicaran els esports més coneguts, com futbol, bàsquet, handbol o hoquei,
i altres que no ho són tant, com l’atletisme, el
corfbol o el voleibol, tot descobrint-ne de
nous en forma de joc, aprenent les normes i
potenciant el joc net.
1r, 2n i 3r (Multijoc) dijous de 17h. a 18:30h.
4t, 5è i 6è (Multiesport)
dijous de 17h. a 18:30h.

Prof. Escola Pia Caldes de Montbui
PREU MENSUAL: 19€

Oferim a l’escola un esport poc practicat a
casa nostra. L’objectiu d’aquesta activitat
és millorar la tècnica de saltar a corda tot
diversificant-ne les formes, com per exemple, saltar amb dues cordes que giren en
sentits oposats mentre un o més jugadors
les salten rítmicament.
4t, 5è i 6è divendres de 17h. a 18:30h.
1r ESO i 2n ESO dijous de 17h. a 18:30h.
Prof. Escola Pia Caldes de Montbui
PREU MENSUAL: 19€

ACTIVITATS ESPORTIVES
NATACIÓ
Infantil i Primària
En els cursos de P3 i P4 , la natació consisteix en familiaritzar l’alumnat amb el medi
aquàtic i el seu entorn, amb el monitor i
sense els pares. Es treballa la coordinació, l’equilibri , la mobilitat dins l’aigua, la
flotabilitat ( dorsal i ventral ), la respiració
fora i dins de l’aigua; tot això utilitzant diferents materials.
En els cursos de P5, 1r i 2n , la natació es
basa en el perfeccionament dels diferents
estils, crol i esquena, i iniciació a la braça .
P3 i P4 dissabte d’11:15h. a 12h.
P5, 1r i 2n dissabte de 10:30h. a 11:15h.
Prof. Club Natació Caldes
PREU ANUAL INFANTIL: 130€
PREU ANUAL PRIMÀRIA: 100€

MINI-TENNIS I TENNIS
Infantil I Primària
L’activitat de mini-tennis es considera la iniciació a l’esport conegut com a tennis.
Aquesta activitat és ideal per als més menuts ja que és molt completa, permet iniciar
-se en un esport així com també obtenir un
bon desenvolupament motriu. Es basa en el
treball tècnic a través del joc.
El tennis és la continuació del mini-tennis,
que s’amplia a un treball tècnic més elevat
per tal de donar pas a la realització de
l’activitat en un terreny de joc reglamentari.
P3, P4 i P5 dimecres de 17h. a 18:30h.
1r a 6è dimecres de 17h. a 18:30h.
Prof. Empresa Divertennis
PREU MENSUAL: 39 €

JUDO

ESCOLA DE BASQUET

Infantil i Primària

Infantil i Primària

L’activitat esportiva del judo permet desenvolupar la coordinació, l’equilibri, la flexibilitat i la resistència. També es treballa el
desenvolupament del respecte, ja que el fet
que gran part del treball sigui en parella permet la relació, l’adaptació i la cooperació.

Iniciació al bàsquet de forma lúdica.
P5, 1r i 2n
dilluns (escola) de 17h. a 18:30h.
dimecres (pavelló municipal)
de 17:30h. a 18:45h.

P3, P4 i P5 dimarts de 17h. a 18:30h.
ACTIVITAT ORGANITZADA I GESTIONADA
PER C.B Caldes i el C. N. Caldes.
93 865 04 23
IMPORT MENSUAL: 18€
(El cobrament es farà a través del club)

1r, 2n, 3r i 4t dijous de 17h. a 18:30h.
Prof. Empresa Divertennis
IMPORT MENSUAL: 39 €

SERVEIS
Acollida Matinal
Infantil i Primària
de 7:45 a 9 del matí
L’escola ofereix un espai controlat de treball o de joc, depenent de l’edat, pels alumnes
que arriben a l’escola a primera hora del matí.
En cas de no estar inscrits i necessitar el servei un dia esporàdic s’haurà de pagar l’import
del servei en arribar al matí o comprar el tiquet a secretaria.
P3 a 6è de dilluns a divendres de 7:45h. a 8:45h.
L’ import de l’activitat és de 28€ mes
L’ import d’un dia esporàdic és de 2€

Ludoteca
Infantil
de 5 a 6 de la tarda
L’escola ofereix un espai controlat de joc per als alumnes que fan ludoteca.
En cas de no estar inscrits i necessitar el servei un dia esporàdic hauran de comprar el tiquet a secretaria.
P3, P4 i P5 de dilluns a divendres de 17:00h. a 18:00h.
L’ import de l’activitat és de 36€/mes
L’ import d’un dia esporàdic és de 2,5€

Aula de Treball
Primària
de 5 a 6 de la tarda
Espai destinat a fer els deures amb entrada a les 17:00 i sortida a les 17:55h. Tenim un monitor de suport que els ajudarà a resoldre dubtes i mantenir l’ordre, cal recordar que l’espai
no és una zona de joc.
1r a 6è de dilluns a divendres de 17:00h. a 18:00h.
Aquest servei és subvencionat per la Fundació P. Profitós

SERVEIS
Menjador Escolar
Cuina pròpia als dos edificis
De dilluns a divendres de 13h. a 15h.

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO
Monitors: ESCOLA PIA
PREU MENSUAL: 7,55 € dia x nombre dies mes
PREU tiquet: 8,20 € (un sol dia)
Preu 10 tiquets: 78,40 €
BATXILLERAT
PREU tiquet: 6’20€

INSCRIPCIONS
De dilluns 6 de juny a dimecres 8 de juny de 16:45 h. a 18 h.
(a l’entrada del vestíbul de l’edifici de Primària)
Hi haurà la possibilitat de fer la inscripció des de la web de l’escola on trobareu els formularis per enviar.

caldes.escolapia.cat

