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NOVETATS 



 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, sabent gaudir i restar sa-

tisfet amb allò que es fa, d’acord amb  l’estil metodològic de l’Escola Pia. 

OBJECTIUS  

 

 

Inici  

Totes les activitats començaran el primer dia de curs. 

 Final  

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

de curs. 

Sortides  

L’alumnat  de totes les activitats sortiran sempre per la porta principal a 

excepció  de la biblioteca que faran l’entrega per la porta  secundària de 

l’edifici de primària.  Les activitats esportives que es realitzen al pati o al 

pavelló, els /les alumnes es recolliran pel pati de sorra C/ Pare Poch. En 

les activitats que es realitzaran al pavelló serà  obligatori  l’ús d’un calçat 

extern. 

 

DADES IMPORTANTS 



EN PAPER 

 A partir del 12 de juny podreu descarregar-vos les butlletes d’inscripció pel curs 

corresponent a la pàgina web de l’escola:  http://caldes.escolapia.cat/home . 

 Caldrà portar la inscripció degudament omplerta i signada durant els següents di-

es: 

   Dies: Del 13 al 22 de juny de 2018. 

   Lloc: Secretaria de l’escola. 

PER INTERNET 

 Per internet: Rebreu un enllaç al vostre correu electrònic  

   Dies: Del 13 al 22 de juny de 2018. 

 En cas de realitzar la inscripció fora dels dies assenyalats, per motius organitza-

tius, 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 al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en 

la seva franja horària i el preu o, en els pitjors dels casos, fins i tot es podria 

anul·lar.  

PAS 3 

 A  partir del dilluns 9 de juliol es farà públic al vestíbul de l’escola.  

PAS 4 

 Hi haurà la possibilitat de  modificar o fer canvis de darrera hora  en les inscripci-

ons durant els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2018. En aquests casos caldrà 

adreçar-se els dies indicats al coordinador/a d’extraescolars de 17:15h. a 18:30h. 

 

 

INSCRIPCIONS 
Com ens podem apuntar a les activitats? 

http://caldes.escolapia.cat/home


PAGAMENTS 

Els pagament es realitzarà per rebut mensual al mateix compte bancari on es 

factura l’escola.  

                         ALTES I BAIXES 

 Per donar d’alta a un/a alumne/a a una activitat, un cop iniciat el curs, 

s’haurà de parlar primer amb el coordinador/a d’extraescolars. 

   Dies: Tots els dies de 17.15h. a 18h. 

   Lloc: Secretaria de primària 

 

 Per tal d’establir una millora en l’organització de les activitats, un alum-

ne/a tant sols es podrà donar de baixa en finalitzar el trimestre. 

  Primer trimestre:  Del  12  de setembre al 21 de desembre. 

  Segon trimestre:  Del 8 de gener al 12 d’abril. 

  Tercer trimestre :  Del 23 d’abril al 21 de juny. 

 

 És IMPORTANT  tenir present que en cas de voler donar de baixa  un/a 

alumne/a cal fer-ho 7 dies feiners abans d’acabar el trimestre. En cas 

contrari l’escola no podrà tornar la mensualitat. 

 

 Quan un/a alumne/a s’hagi donat de baixa d’una activitat, aquest/a, per 

motius organitzatius, no es podrà  tornar  a inscriure a aquesta activitat. 



ESCOLA DE MÚSICA  

Infantil 

L’educació musical en la iniciació és 

una introducció, és el moment en què 

es fa descobrir el món musical a l'in-

fant.  

El professorat 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. 

  

 

P3, P4 i P5 dimarts de 17h. a 18h. 

Prof. Mestres de l’Escola Municipal 

de Música Joan Valls 
PREU MENSUAL:  24,25€ 

ACTIVITATS  

PLAY TIME! 

Millorem el nostre anglès oral 

Infantil i Primària  

A través de dos professors, que tenen com 

a llengua nadiua l’anglès, els/les 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... 

 

P3 P4 i P5 dimarts o dimecres 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. 

 

Prof. Escola Pia de Caldes 

PREU MENSUAL:  23,90€ 

 



HANDBOL 

  Primària  

Activitat esportiva d’iniciació a l’hand-

bol, que busca  potenciar la pràctica es-

portiva  tot relacionant-ho amb tots els 

trets característics d’aquest esport: in-

tensitat, diversió, atac, defensa, contra-

atac i gols.  

3r, 4t i 5è dimecres de 18.00h. a 

19:00h. 

 

Prof. Jordi Guardado i Julio Mariño 

PREU MENSUAL: 5€ 

ACTIVITATS  

ROBÒTICA  

    ESO i  BATXILLERAT 

Programació de videojocs i apps (secundària): Ens endinsarem en el món de la 

programació de videojocs en diferents llenguatges (Kodu, Stencyl, Minecraft...) 

i aprendrem a dissenyar i a programar aplicacions per a mòbils que podrem uti-

litzar en els nostres dispositius.  

Programació avançada: Aquest és un curs pensat per a qui vulgui aprendre a 

utilitzar llenguatges de programació des d'una perspectiva professional, co-

mençant per estructures simples fins a llenguatges com C++ i utilitzar-los en di-

ferents contextos. 

1r a 4t ESO dimecres  de 15:30h. a 17:00h. 
4t ESO fins 2n BATX dilluns de 17:00h a 18:30h. 

Prof. Explorim 
PREU MENSUAL: 39,50€                                                                                                               

* Novembre: Quota de material: 20€ (Maletí i plataforma) 

ROBÒTICA 

Primària  

Robòtica (primària): Aprendrem a uti-

litzar els components bàsics dels ro-

bots, a dissenyar-los i a programar-los 

per a resoldre diferents reptes. Al ma-

teix temps aprendrem diversos llen-

guatges per crear els nostres propis 

robots. 

3r i 4t dilluns de 17h a 18:30h 
5è i 6è dilluns de 17h. a 18:30h 

Prof. Explorium 
PREU MENSUAL: 36€ 

*Novembre: Quota de material de 30€ 



HANDBOL 

  Primària  

Activitat esportiva d’iniciació a l’hand-

bol, que busca  potenciar la pràctica es-

portiva  tot relacionant-ho amb tots els 

trets característics d’aquest esport: in-

tensitat, diversió, atac, defensa, contra-

atac i gols.  

3r, 4t i 5è dimecres de 18.00h. a 

19:00h. 

 

Prof. Jordi Guardado i Julio Mariño 

PREU MENSUAL: 5€ 

MULTIJOC I MULTIESPORT 

Infantil i 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 for-

ma de joc, aprenent les normes i potenciant el joc net. 

  P3 a P5 (Multijoc) dijous de 17h. a 18:30h.  

  1r a 6è (Multiesport) dijous de 17h. a 18:30h. 

 

   Prof. Escola Pia Caldes de Montbui 

    PREU MENSUAL: 20,90€ 

ACTIVITATS  

ESPORTS AMB RAQUETES 

Infantil i Primària  

Practicarem iniciació al pàdel, ten-
nis i bàdminton. Treballa-
rem la psicomotricitat, lateralitat creu-
ada, desplaçaments diagonals i la co-
ordinació de mans, peus i visual. 

Farem ús de material adaptat per po-
der practicar al pavelló. 

1r a 3r dimecres de 17h. a 18:30h. 

P4 P5 divendres de 17h. a 18:30h. 

Prof. Lluís Montoliu 

PREU MENSUAL: 20,90€ 

        

EDUCACHEF 

Primària  

L’objectiu principal de l’activitat és 
promoure la importància que té la cui-
na i educar els infants per aconseguir 

una dieta sana.  

Tot això ho farem a partir de petites 
produccions de cuina amb diferents 

materials i aliments.  
 

3r a 6è dijous de 17.15h. a 18:15h. 

Prof. EDUCACHEF 

PREU MENSUAL: 42,50 

*Octubre: Quota de material de 18€ 

NOU 



ACTIVITATS  

PATINATGE 

Primària  

El patinatge artístic sobre rodes és una activitat molt completa, que combina 

l’esport amb l’art i la dansa. Estimula la formació de la musculatura, sobretot de 

la inferior, i augmenta la seva flexibilitat de la musculatura. Ajuda a conèixer el 

mateix cos i millora la psicomotricitat. 

 

 P4 i P5: dilluns de 17h. a 18.30h. 

     1r a 6è dimecres de 17h. a 18:30h. 

 

   Prof. Club patí Caldes 

 PREU MENSUAL: 25,50€ 

 

 

ZUMBA 

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 con-

centració. 

  P4 i P5 divendres de 17h a 18h 

  1r, 2n i 3r dilluns de 17h. a 18:30h. 

  4t, 5è i 6è dimarts de 17h. a 18:30h. 
 

Prof. Escola Pia de Caldes de Montbui 

PREU MENSUAL Primària: 22,50€ 

PREU MENSUAL Infantil: 17,50€ 

NOU 

NO
U 



GIMNÀSTICA ESPORTIVA 

    Infantil, Primària i ESO  

La gimnàstica esportiva  són moviments d'alta intensitat derivats de l'aeròbic tradicional . 

Aquesta rutina ha de demostrar moviments continus, flexibilitat, força i una perfecta execu-

ció en els elements de dificultat . 

És una activitat d'esport per aprendre a fer exercicis gimnàstics com rodes, tombarelles, ver-

ticals, ponts i petits salts acrobàtics. 

1r a 3r  dimecres de 17h. a 18:00h. 

4rt a 6è dimecres de 17h. a 18:00h. 

P3, P4 i P5  dijous de 17h. a 18:00h. 

 

Prof.  Club Gimnàstic Sentmenat 

PREU MENSUAL: 22,75€ 

 

 

ACTIVITATS  

TALLER D’ESCACS  

    Primària i ESO 

Els escacs són un joc de taula .  Fomenten la imaginació, la creativitat, la respon-

sabilitat i la presa de decisions. Estimulen la memòria, el càlcul mental i el raona-

ment abstracte així com la comprensió espaial i geomètrica. 

 

1r a 3r Primària dimarts de 14:00 a 14:45h. 

                 4rt a 6è Primària i ESO dimarts de 14.00h. a 14:45h. 

 

                 Prof.  EDAMI 

                 PREU MENSUAL: 18,95€ 

 

 



ANGLÈS PER L’ESO AMB CERTIFICACIÓ DE KET I PET 

A partir de mestres titulats i nadius, els alumnes d’ESO ampliaran i perfeccio-

naran el seu anglès. Seran classes dinàmiques i enfocades a la preparació i l’ob-

tenció de la certificació del KET i el PET.   

Són titulacions oficials i serveixen per acreditar el nivell mig dels exàmens       

oficials. 

Els exàmens oficials tindran un cost d’uns 80€.  

De 1r a 4t d’ESO  dimecres de 15:30h. a 17:00h. 

     

Prof. Simone Coward 

PREU MENSUAL: 31,75€ 

 

 

ACTIVITATS  

FUTBOL SALA 

Infantil i Primària  

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 amis-

tosos amb altres escoles. Cal que els participants vagin amb roba d’esport. 

 

 P4 i P5 dilluns de 17h. a 18:30h. 

 1r, 2n i 3r dimarts de 17h. a 18:30h. 

 

   

   Prof. Escola Pia Caldes de Montbui 

  PREU MENSUAL: 20,90€ 

 



ANGLÈS PER L’ESO AMB CERTIFICACIÓ DE KET I PET 

A partir de mestres titulats i nadius, els alumnes d’ESO ampliaran i perfeccio-

naran el seu anglès. Seran classes dinàmiques i enfocades a la preparació i l’ob-

tenció de la certificació del KET i el PET.   

Són titulacions oficials i serveixen per acreditar el nivell mig dels exàmens       

oficials. 

Els exàmens oficials tindran un cost d’uns 80€.  

De 1r a 4t d’ESO  dimecres de 15:30h. a 17:00h. 

     

Prof. Simone Coward 

PREU MENSUAL: 31,75€ 

 

 

 

 

ACTIVITATS  

INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT DE L’ALEMANY 

 Primària, ESO i Batxillerat 

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.  
 

 

1r a 6è Primària (GRUP A1):  dilluns de 17:15h. a 18:15h. 

1r a 4rt ESO (Grup Iniciació): dijous de 13:15h a 14:00h. 

3r a 6è Primària (Grup Iniciació): dijous de 14:00h a 14:45h. 

  

 

 Prof. Alphafet 

 PREU MENSUAL PRIMÀRIA Grup A1: 34€  

                   PREU MENSUAL PRIMÀRIA Grup Iniciació: 30,50€ 

 PREU MENSUAL ESO: 39,50€   

  

UNA TACA DE COLOR  

Primària 

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 creativi-

tat utilitzant tot tipus de material. 

 

  1r a 6è dimarts de 17h. a 18:30h. 

Prof. Núria Molina 

 PREU MENSUAL: 32,20€ 

       (Tot el material inclòs en el preu.) 

 

 



SERVEIS 

ACOLLIDA MATINAL 

Infantil i Primària  

 

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. 

En cas de no estar inscrits i necessitar el servei un dia esporàdic s’haurà de pa-

gar 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. 

 

Prof. Escola Pia Caldes de Montbui 

      PREU MENSUAL INFANTIL I PRIMÀRIA: 30€ 

L’IMPORT D’UN DIA ESPORÀDIC: 2€ 

LUDOTECA  

Infantil 

L’escola ofereix un espai controlat de joc a l’alumnat que fa ludoteca. Aquesta 

activitat  està destinada als més menuts de l'escola. En aquesta estona, els que 

hi participin, a més de tenir temps per berenar, podran gaudir d'una gran varie-

tat d'activitats interessants: Titelles, jocs dirigits, joc lliure, cançons, contes,…  

En cas de no estar inscrits/es i necessitar el servei un dia esporàdic hauran de comprar el 

tiquet a secretaria. 

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

 

Prof. Escola Pia Caldes de Montbui 

PREU MENSUAL INFANTIL :  32€ 

L’IMPORT D’UN DIA ESPORÀDIC: 2,5€ 



Aula de Treball 

Primària i ESO 

Espai destinat a fer els deures. Tenim monitoratge de suport que els ajudarà a 

resoldre dubtes i a mantenir l’ordre, cal recordar que l’espai no és una zona de 

joc. 

1r a 6è de dilluns a divendres de 17h. a 18h.  

ESO i BATX dilluns, dimarts i dijous de 17h. a 18h.  

 

 Aquest servei està subvencionat per la Fundació P. Profitós  

SERVEIS 

MENJADOR ESCOLAR 

De dilluns a divendres de 13h. a 15h. 

INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO 

Monitoratge:  Escola Pia Caldes de Montbui 

 

PREU MENSUAL:  8,58€ per nombre de dies mes 

PREU 10 TIQUETS: 88€ 

L’ IMPORT  D’UN DIA ESPORÀDIC: 9,20€ 

 

BATXILLERAT 

L’IMPORT D’UN DIA ESPORÀDIC: 6,55€ 

 





MÉS INFORMACIÓ AL BLOC D’EXTRAESCOLARS 

 

 

http://epcaldesextraescolars.blogspot.com.es/ 

http://epcaldesextraescolars.blogspot.com.es/


GRUPS MOU-TE 

 

MOU-TE...   Primària i Secundària 

L’Escola Pia té una llarga tradició de grups d’infants, ado-

lescents i joves que es troben amb caire voluntari i fora 

de l’horari lectiu. L’objectiu és oferir un camí compartit 

d’amistat que acompanyi els infants i joves en el seu crei-

xement com a persones obertes i compromeses amb els 

altres i amb el món. 

Aquests grups són l’espai idoni per compartir preguntes, inquietuds i el mateix procés de  

creixement personal. Són el lloc per posar en marxa projectes comuns, realitzar sortides, 

trobar moments d’interiorització... temps pel voluntariat, per compartir i per celebrar. 
 

Els grups Mou-te estan formats per nois i noies de la mateixa edat acompanyats per moni-

tors/es. Des de primària, fins a secundària i en les edats de batxillerat i universitat, els 

grups tenen continuïtat de manera que, en moments vitals clau, serveixen com a punt de 

referència i recolzament. 
 

Els grups Mou-te es troben un cop per setmana, a la seva escola i fora d’horari de classes. 

Durant l’any s’organitzen activitats extraordinàries: petites excursions, accions de volunta-

riat, celebracions... També es proposen activitats conjuntes entre les diverses escoles pies: 

l’Aplec del Mou-te, els 6 Dies Diferents a l’estiu, les formacions de monitors... 

A partir d’octubre:  

5è i  6è dijous de 17h. a 18h. 

1r ESO a 3r ESO dijous de 17h. a 18h. 

Prof. Escola Pia Caldes de Montbui  Preu: 15 € anuals 

INSCRIPCIONS 

De dimecres 13 de juny a divendres 22 de juny  

Per INTERNET (veure web de l’escola) 

caldes.escolapia.cat 

I si no és possible a secretaria en les mateixes dates en horari d’atenció al públic. 


