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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, sabent gaudir i restar satisfet amb
allò que es fa, d'acord amb l'estil metodològic
de l'Escola Pia.

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

Objectius

Vincular les activitats extraescolars amb el
projecte educatiu del centre.



L'alumnat que realitzi les activitats a l'edifici de
primària sortirà sempre per la porta principal de
primària, a excepció de la biblioteca que serà pel
pati de primària (entrada carrer P. Poch 15).

Les activitats esportives que es realitzen al pati o al
pavelló, l'alumnat es recollirà per la porta del pati de
l'ESO, Av. Pi i Margall 157. 

Per a les activitats que es realitzen al pavelló
esportiu serà obligatori l'ús d'un calçat extern.

Totes les activitats començaran el primer dia de 
 curs, excepte  el MOU-TE.

Informacions

Inici de les activitats

Finalització de les activitats

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

Sortides i recollida de l'alumnat



INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es faran per internet.
Rebreu un enllaç al vostre correu electrònic.
Dates d'inscripcions: fins el 6 de setembre

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.

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 a un mínim de 8
alumnes establerts, pot veure's modificada en
la seva franja horària i el preu o bé anul·lar-se.

També es podria cancel·lar si durant el curs
per motius de baixes s'arriba a aquest
mínim.



En el cas de que l'activitat no arribi al mínim
d'inscrits, la coordinadora de les activitats
extraescolars us informarà de la impossibilitat de
fer l'activitat.

Hi haurà la possibilitat de modificar o fer canvis de
darrera hora en les inscripcions durant els primers
dies de setembre, parlant prèviament amb la
coordinadora d'extraescolars.

Altres informacions

Pagaments

El pagament es realitzarà per rebut mensual al
mateix compte bancari on es factura l'escola.



ana.martinezm@caldes.epiaedu.cat

Per donar d'alta a un/a alumne/a a una activitat,
un cop iniciat el curs, caldrà omplir un formulari a
la web de l'escola o posar-se en contacte amb la
coordinadora d'extraescolars:

Per donar de baixa a un/a alumne/a d'una activitat
un cop iniciat el curs, caldrà omplir un formulari
de baixa que trobareu a la web de l'escola.

IMPORTANT: En cas de voler donar de baixa un/a
alumne/a, cal fer-ho a mitjans de mes. La
mensualitat abonada no es retornarà, però no es
carregarà l'activitat al mes següent.

No es podrà donar de baixa a l'alumnat l'últim
trimestre. En el cas que es doni de baixa,
igualment es cobrarà l'import d'aquestes
mensualitats.

Altes

Baixes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOUJteXIiNgS_x2cF3RnFzrt_bylEgPWG97QAxNenLuh4qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOUJteXIiNgS_x2cF3RnFzrt_bylEgPWG97QAxNenLuh4qw/viewform


FUTBOL SALA

Organitza: 

OBJECTIUS

L'objectiu és jugar, gaudir i perfeccionar
el futbol sala. En aquest nivell no es fa
competició. Cal que els participants
vagin amb roba d'esport.

HORARIS

P3 a P5 dilluns de 17:00h a 18:30h
1r, 2n i 3r dimarts de 17:00h a 18:30h

PREU

Lloc de recollida: Pati de secundària Av. Pi i Margall

22,00€ Mensuals



Organitza: Club Patí Caldes

PATINATGE

OBJECTIUS

El patinatge sobre rodes és una
activitat molt completa, que combina
l'esport amb l'art i la dansa. 
Ajuda a conèixer el mateix cos i
millora la psicomotricitat.

HORARIS

P4 i P5 dilluns de 17:00h a 18:30h
1r a 6è dimecres de 17:00h a 18:30h

 

PREU

Lloc de recollida: pati de secundària Av. Pi i Margall

26,75€ Mensuals



Organitza: 

MULTIJOC /
MULTIESPORT

OBJECTIUS

L'objectiu de multijoc és apropar-se
a l'activitat física amb jocs populars
utilitzant diferents materials.
El multiesport apropa a l'alumnat al
món de l'esport. S'iniciaran a tot
tipus d'esports, tot descobrint-ne de
nous en forma de joc, aprenent les
normes i potenciant el joc net.

HORARIS

P3 a P5 (Multijoc) dijous de 17:00h a 18:30h
1r a 6è (Multiesport) dijous de 17:00h a 18:30h

PREU

Lloc de recollida: pati de secundària Av. Pi i Margall

22,00€ Mensuals



Organitza: 

GIMNÀSTICA
ESPORTIVA

OBJECTIUS
La gimnàstica esportiva són moviments
d'alta intensitat derivats de l'aeròbic
tradicional. 
Aquesta rutina ha de demostrar
moviments continus, flexibilitat i força.
Aprendran a fer rodes, tombarelles,
verticals, ponts i petits salts acrobàtics.

HORARIS

1r a 3r dimecres de 17:00h a 18:00h
4t a 6è dimecres de 17:00h a 18:00h
P3, P4 i P5 dijous de 17:00 a 18:00h

PREU

Lloc de recollida: pati de secundària Av. Pi i Margall

23,75€ Mensuals



Organitza: 

VOLEI ESO

OBJECTIUS

Activitat que apropa al món del volei a
l'alumnat d'ESO. Aprendran les regles  i
tècniques d'aquest joc i gaudiran de
l'esport fomentant el treball en equip i
el respecte als companys i companyes.

HORARIS

ESO 
dilluns de 18:30h a 19:30h

PREU

Sortida: secretaria de secundària

21,50€ Mensuals



Organitza: 
 

HANDBOL

OBJECTIUS

Activitat esportiva d'iniciació i
aprofundiment a l'handbol on
podran aprendre i perfeccionar
l'atac, la defensa, el contraatac,
els llançaments...

HORARIS

1r a 6è 
dimecres de 17:30h a 19:00h 

 

PREU

Lloc de recollida: secretaria de secundària Av. Pi i
Margall

22,00€ Mensuals



Organitza: 

HOQUEI
INFANTIL

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquesta activitat és
promoure l'hoquei patins, ensenyant
als nens i nenes les tècniques bàsiques
del patinatge, i treballant la coordinació
sobre rodes. Volem que adquireixin
una bona base per l'hoquei.

HORARIS

P3, P4, P5 i 1r Prim 
divendres de 17:00h a 18:15h

 
PREU

Lloc de recollida: Pati de secundària Av. Pi i Margall

21,75€ Mensuals



Organitza: 

DANSA CREATIVA

OBJECTIUS

A partir de coreografies actuals i
divertides, l'alumnat treballarà el ritme,
les possibilitats del seu cos, l'expressió
corporal, la condició física, la
coordinació, el treball en grup i la
concentració.

HORARIS
 

1r, 2n i 3r dilluns de 17:00h a 18:30h
4t, 5è i 6è dimarts de 17:00h a 18:30h

P3, P4, P5 dimecres de 17:00h a 18:00h

PREU

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària

Primària 23,90€
Infantil 19,25€



ANGLÈS
INFANTIL I
PRIMÀRIA

OBJECTIUS

L'objectiu principal és fomentar
l'expressió i la comprensió oral en
anglès. Tot això a través de jocs, tallers
i activitats amb noves tecnologies.

HORARIS

1r i 2n dilluns de 17:00h a 18:00h
P3, P4 i P5 dimarts de 17:00h a 18:00h

3r i 4t dijous de 17:00h a 18:00h
5è i 6è dimecres de 17:00h a 18:00h

PREU

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària

Organitza:

25,00€ Mensuals



ANGLÈS CAMBRIDGE 
ESO I BATXILLERAT

Organitza:

OBJECTIUS
L'alumnat d'ESO i Batxillerat podrà
preparar-se per les proves
Cambridge: PET, KET, FCE (FIRST) i
CAE (ADVANCED).
Són titulacions oficials i serveixen
per acreditar els nivells de domini
segons el marc comú europeu, de
l'A2 al C1.
Hi haurà una prova prèvia per
determinar el nivell inicial.

HORARIS
KET, PET I PRE-FIRST

dimecres de 15:30h a 17:00h
FCE (FIRST)

dimecres tarda (a determinar)
CAE (ADVANCED)

dimarts de 15:30h a 17:00h

PREU

Sortida: secretaria de secundària

Ket, Pet, First, Advanced 33,00€ Mensuals
(alumnat de batxillerat, FIRST gratuït)



XINÈS
Nivell Inicial

Organitza:

OBJECTIUS
En aquesta activitat es treballarà
l'expressió oral: saber presentar-se, dir
frases de benvinguda i comiat,
aprendre expressions de cortesia i
dubtes. 
També s'aprendran instruccions per
demanar consell, ajut, etc...
A més s'introduirà la cal·ligrafia
xinesa.

HORARIS
De 3r a 6è de primària

dimarts de 14:00h a 14:45h
ESO

dimarts de 13:15h a 14:00h

PREU

35,25€ Mensuals (mínim 8 alumnes)
55,00€ Mensuals (mínim 5 alumnes)



Introducció a l’alemany com a llengua
propera i amb projecció de futur. La
finalitat d'aquest curs és la iniciació
d'aquesta llengua d'una manera
progressiva, dinàmica i divertida, tot
treballant vocabulari, expressió oral i
escrita. 
 

Organitza:

ALEMANY

OBJECTIUS

HORARIS

De 2n i 3r de primària
divendres de 14:00 a 14:45h

De 4t a 6è de primària 
dijous de 14:00 a 14:45h

ESO 
dijous de 13:15 a 14:00h

PREU

35,25€ Mensuals (mínim 8 alumnes)
55,00€ Mensuals (mínim 5 alumnes)



Organitza:

TALLER D'ART

OBJECTIUS

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 utilitzant tot tipus de
material.

HORARIS

1r a 6è dimarts de 17:00h a 18:30h

PREU

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària.

32,25€ Mensuals
(tot el material inclòs en el preu)



TALLER D'ESCACS
PRIMÀRIA I ESO 

Organitza:

OBJECTIUS

Els escacs fomenten la imaginació, la
creativitat, la responsabilitat i la presa
de decisions. Estimulen la memòria, el
càlcul mental i el raonament abstracte
així com la comprensió espaial i
geomètrica.

HORARIS

1r a 3r primària
dimarts de 14:00h a 14:45h

4t a 6è Primària i ESO
dimarts de 14:00h a 14:45h

PREU

19,95€ Mensuals



ESCOLA DE MÚSICA
INFANTIL

Organitza: Escola de música Joan Valls

OBJECTIUS

L'educació musical en la iniciació és
una introducció. És el moment en que
fa descobrir el món musical a l'infant.
L'Escola Joan Valls utilitza material
auditiu, cançons populars, utilització de
la terminologia musical per afavorir
l'ensenyament musical.

HORARIS

P3, P4, P5 dimarts de 17:00h a 18:00h

PREU

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària.

25,75€ Mensuals



ROBÒTICA  EN
ANGLÈS

secundària

HORARIS

PREU

Organitza:

OBJECTIUS

4t d'ESO a 2n de batxillerat
dilluns de 17:00 a 18:30h

1r a 3r d'ESO 
dimecres de 15:30 a 17:00h

 
 

Sortida: secretaria de secundària

Espai d'innovació en videojocs, on alumnes amb
interessos comuns de la vessant digital, es
reuneixen i comparteixen experiències en l'àmbit
com la programació, la mobilitat i el "game
design".
Gaudiran d'un aprenentatge i desenvolupament
de les competències digitals STEAM (Science,
Tecnology, Engineering, arts and Maths)
programant i dissenyant entorns interactius 3D
amb el software MINECRAFT EDUCATION

48,30€ Mensuals



ROBÒTICA  
EN ANGLÈS

infantil i primària

HORARIS

PREU

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària.

Organitza:

OBJECTIUS

 3r a 6è de primària
dilluns de 17:00 a 18:30h

1r i 2n de primària
dimecres de 14:00-14:45h

P4 i P5
dimecres de 17:00 a 18:30h

 
 
 

A infantil s'endinsaran en un llenguatge no
formal amb robots-animals i programació visual,
gaudint d'una varietat de projectes i temàtiques.
A primària l'aprenentatge està basat en la
mecanització de sistemes comercials LEGO
EDUCATION i MAKEBOOK. Aprofitaran els robots
comercials de Lego education , mBot, Makeblock
i sistemes Makey divertint-se i aprenent
conceptes bàsics de mecanització i programació
faran projectes relacionats amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS)

migdia: 42,50€ Mensuals
Tarda: 48,30€ Mensuals



TEATRE

HORARIS

PREU

Sempre has volgut ser actor o actriu?
L'extraescolar de teatre serà la porta
d'entrada al divertit món de la
interpretació:
treballant la comunicació i l'expressió
oral, la improvisació individual i
grupal, expressant emocions amb el
cos i la veu, introduint l'escriptura
teatral dramàtica a partir de la
improvisació...

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària i
secretaria de secundària 

Organitza:

3r a 6è de primària
dilluns de 17:00 a 18:30h

ESO
dijous de 17:00 a 18:30h

OBJECTIUS

25,75€ Mensuals



ACOLLIDA MATINAL

OBJECTIUS

L'escola ofereix un espai controlat de
treball o de joc, depenent de l'edat, per
a l'alumnat que arriba a l'escola a
primera hora  del matí.

HORARIS

P3 a 6è de dilluns a  divendres de 7:45h a 8:45h

*Grup 7,30 h.  Aquest grup fet a demanda
d'algunes famílies no té un preu fix sinó que les
famílies assumeixen el cost del monitoratge
durant aquest temps excepcional fins a l'obertura
del servei ordinari a les 7,45h.

PREU

En cas de no estar inscrits i necessitar el servei un dia
esporàdic es passarà el cost del servei en el següent rebut
que s'emeti.

Organitza:

31,25€ Mensuals
2,05€ un dia esporàdic

Grup 7:30h, variable en funció d'assistents *



LUDOTECA

OBJECTIUS

Aquesta activitat està destinada als més
menuts de l'escola. En aquesta estona, a
més de tenir temps per berenar, podran
gaudir d'una gran varietat d'activitats
interessants: titelles, jocs dirigits, joc lliure,
cançons, contes...

HORARIS

P3, P4 i P5 
de dilluns a divendres de 17:00h a 18:00h

PREU

Organitza:

En cas de no estar inscrits i necessitar el servei un
dia esporàdic es passarà el cost del servei en el
següent rebut que s'emeti.

32,50€ Mensuals
2,50€ un dia esporàdic



AULA DE TREBALL

OBJECTIUS

Primària
Espai destinat a fer els deures. Tenim
monitoratge de suport que els ajudarà a
resoldre dubtes, cal recordar que l'espai
no és una zona de joc.

HORARIS

1r a 6è 
de dilluns a divendres de 17:00 a 18:00h

PREU

Aquest servei està subvencionat per la
Fundació P. Profitós

Organitza:



MENJADOR

OBJECTIUS
El nostre projecte educatiu d'espai
menjador, té com objectiu educar en
una alimentació saludable i organitzar
unes activitats de lleure en aquesta
franja horària.

HORARIS
De dilluns a divendres de 13:00h a 15:00h.
INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO i BATXILLERAT

PREU

Organitza:

Durant el curs es faran 2 regularitzacions dels
dies de menjadors esporàdics. Si s’arriba als 10,
o múltiples, es farà l’abonament corresponent a
la diferencia entre aquests i l’equivalent al cost
dels talonaris de 10 tiquets que s’oferien els
altres cursos.

Preu mensual: 9,05€ x nombre de dies  mes
Import d'un dia esporàdic: 9,65€

Batxillerat import d'un dia esporàdic: 6,75€



MOU-TE

OBJECTIUS

És el lloc on es posen en marxa projectes
comuns, treball en valors, temps pel
voluntariat, per compartir i per celebrar. 
Durant l'any s'organitzen activitats
extraordinàries: accions de voluntariat,
celebracions. 

HORARIS
A  partir d'octubre:

5è i 6è dijous de 17:00h a 18:00h
1r ESO a 3r d'ESO dijous de 17:00h a 18:00h

PREU

Organitza:

Lloc de recollida: Vestíbul de secretaria de primària.

15,00€ Mensuals




