
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 2022-2023 

Les activitats extraescolars s’ofereixen per donar resposta a diverses necessitats d’ordre 

pedagògic, lúdic i social. L’objectiu és oferir als infants i joves diverses activitats lúdico-

educatives per realitzar en el seu temps de lleure, on es diverteixin tot aprenent. 

  LLOC DE REALITZACIÓ I DURADA 

A l’escola, de dilluns a divendres, a partir de les cinc de la tarda, o divendres a les quatre 

per als alumnes d’ESO (veure resum horari a la pàg. 4). Les activitats començaran el 19 

de setembre i finalitzaran el 21 de juny. 

PARTICIPANTS  

Les activitats extraescolars estan adreçades a tots els nens i nenes d’infantil, primària i 

secundària (segons l’activitat). Els grups es formaran a partir de l’ordre de demanda, i 

caldrà comptar amb el mínim d'alumnes establert per a cada activitat. 

  TAST D’ACTIVITATS  

Durant el curs, en dates concretes, es pot proposar fer un tastet d’activitats diverses 

per donar a conèixer les activitats que es fan a l’alumnat que hi estigui interessat, amb 

l'oportunitat que les provin i en demanin la informació necessària. 

  QUOTES 2022-2023 (e l  mes de setembre s’abona la meitat de la quota )  

Modalitat Quota mensual Quota setembre 

1 hora setmanal ......................................................... 29,50 € .................. 14,75 € 

1 hora i mitja setmanal .............................................. 42,50 € .................. 21,25 € 

2 hores setmanals ..................................................... 55,50 € .................. 27,75 € 

3 hores setmanals ..................................................... 80 € ....................... 40 € 

Activitats amb quotes específiques:  

Ukelele (1 hora setmanal)  ....................................... 34 € ....................... 17 € 

Anglès Extraescolar (Helen Doron English) 

1 hora setmanal  ........................................................ 47 € ....................... 23,50 € 

(cost dels materials del curs: 30€ de P3 a 2n / 40€ a partir de 3r) 

Maker Space 
1 hora setmanal  ........................................................ 32 € ....................... 16 € 

1 hora i mitja setmanal  ............................................. 48,50 € .................. 24,25 € 

INSCRIPCIONS  

La matrícula restarà oberta fins al 7 de setembre de 2022. 

Les places són limitades. S’intentarà garantir plaça a tots els inscrits durant el període 

d’inscripcions. Posteriorment s’obrirà llista d’espera. Aquelles activitats que no tinguin 

el mínim d’inscrits necessari s’anul·laran i s’informarà a les famílies afectades. 

Per emplenar la inscripció, cliqueu l’enllaç següent: INSCRIPCIÓ 

https://forms.gle/9wKbyve3SHAbEFXFA
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Fitxes tècniques de les Activitats Extraescolars  

 

ART I CREATIVITAT 
L’expressió artística a partir de les manualitats, la pintura, l’escultura, i altres recursos 
plàstics. 

Alumnat de P3 a 6è de primària 
Freqüència 1 hora / hora i mitja / 2 hores / 3 hores  setmanals 

Horari 
dilluns i dimecres, de 17 a 18.30 h (1r a 6è) 
dimarts i dijous, de 17 a 18 h (P3, P4 i P5) 

 

TEATRE 
Espai per a dur a terme activitats lúdiques de dramatització i aprendre tècniques escèniques. 

Alumnat de P3 a 6è de primària 
Freqüència 1 hora / hora i mitja / 2 hores / 3 hores  setmanals 

Horari 
dilluns i dimecres, de 17 a 18 h (P3, P4 i P5) 
dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h (1r a 6è) 

 

CUINA 
Es pretén despertar la curiositat dels infants per la cuina, que experimentin, que cuinin ells 
mateixos i que creïn els seus propis plats. 

Alumnat de 1r a 6è de primària 
Freqüència 1 hora i mitja setmanal 

Horari dimarts, de 17 a 18.30 h 
 

UKELELE 
Conèixer aquest instrument que ha anat guanyant popularitat i iniciar-se a la seva pràctica o 
adquirir-ne més domini. CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN EL SEU UKELELE. 

Alumnat de 3r de Primària a 4t d’ESO 
Freqüència 1 hora setmanal 

Horaris 
Dimecres, de 17 a 18 h (3r a 6è de Primària) 
Divendres, de 16 a 17 h (1r a 4t d’ESO) 

 

BALL MODERN  
Es realitzaran activitats coreogràfiques al ritme de diferent estils de música. L’objectiu 
principal és treballar l’activitat aeròbica i la coordinació del moviment amb la música. 

Alumnat de P4 a 4t de primària 
Freqüència 1 hora / 2 hores  setmanals 

Horari 
Dilluns i dimecres, de 17 a 18 h (de P4 a 1r de Primària) 
Dimarts i dijous, de 17 a 18 h (de 2n a 4t de Primària) 

 

TALLER DE CIRC 
Malabars, equilibris, i tot de tècniques i habilitats que envolten el món del circ. 

Alumnat de 3r de Primària a 6è de Primària 
Freqüència 1 hora i mitja setmanal 

Horaris Dijous, de 17 a 18:30h (3r a 6è de Primària) 
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ESCACS 
Conèixer aquest esport d’estratègia i adquirir tècnica, tàctica i pràctica, amb la possibilitat 
de participar en alguna competició. 

Alumnat de 3r de primària a 4t d’ESO 
Freqüència 1 hora setmanal 

Horaris  
dimarts, de 17 a 18 h (de 3r a 6è E. Primària) 
dijous, de 17 a 18 h / divendres, de 16 a 17h (de 1r a 4t d’ESO) 

 

Espai MAKER  
Espai d’aprenentatge maker (fes-ho tu mateix), desenvolupament del pensament 
computacional i treball de les competències digitals STEAM, amb solucions tecnològiques 
com la robòtica, la programació, el disseny 3D i la realitat virtual...  Activitat impartida en 
català. 

NIVELL 0: Treball base del pensament computacional. Ús de petits robots. 

NIVELL I: Aprofundiment en la programació. Ús de robots més complexos i introduc-ció a 

l'electrònica bàsica. 

NIVELL II: Aprofundiment en la programació i la robòtica. Creació de projectes propis, on es 

connectin els coneixements adquirits en les diferents àrees. 

NIVELL III: Ampliació de recursos i creació de projectes on es connectin els coneixements 

adquirits en les diferents àrees.  

 
Alumnat de P3 a 6è 

Freqüència 1 hora / hora i mitja setmanal 

Horaris  

 

NIVELL 0 (primeres passes): dimecres de  17 a 18 (P3, P4 i P5) 
NIVELL I: dimecres, de 17 a 18.30 hores (de 1r a 3r) 
NIVELL II: dimarts, de 17 a 18.30 hores (de 2n a 4t) 
NIVELL III: dilluns, de 17 a 18.30 hores (de 3r a 6è) 
                   divendres, de 16 a 17.30 hores (ESO) 
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Ampliació de l’aprenentatge de la llengua anglesa des de la vessant lúdico-educativa, 
potenciant la comunicació verbal durant tota l’activitat. Cursos: 

P3/P4 (DIMARTS): “Didi the dragon”, un curs que ensenya 300 paraules de manera natural i 
divertida, de la mà de la dragolina Didi i els seus amics. 

P5 (DIMARTS): “Polly tells tales”, un curs que ensenya 700 paraules mitjançant jocs i activitats de 
grup, tot gaudint d'una gran varietat d'estils musicals amb la Polly i en Nat. 

1r Primària (DIJOUS):  “Polly follows the stars”, un curs que ensenya 700 paraules, continua les 
aventures de la Polly i en Nat amb molt de ritme i moviment, aprenen anglès mentre es 
desenvolupen cognitivament. 

2n Primària (DILLUNS): “Botty the robot”, un curs que ensenya 1400 paraules a través de les 
aventures del robot Botty dins els estudis de gravació d'una televisió imaginària. 

3r i 4t Primària (DIMECRES): “Paul Ward's World” (1 i 2), farem la primera i segona part d'un curs 
que ensenya 1.700 paraules consolidant una bona base de lectura i una base intermèdia d'anglès 
parlat, aprenent coses del món. 

Més informació a http://www.helendoron.es 

Alumnat Educació Infantil i Primària 

Freqüència 1 hora setmanal a l’escola i escolta diària d’un CD a casa. 

Material  1 llibre d'activitats, accés als continguts àudios i audiovisuals. 

Horaris 

- Dilluns, de 17 a 18 hores (grups de 2n i 3r de primària) 
- Dimarts, de 17 a 18 hores (grup de P3/P4 i grup de P5) 
- Dimecres, de 17 a 18 hores (grup de 4t de primària)  
- Dijous, de 17 a 18 hores (grup de 1r de primària) 

 

  

http://www.helendoron.es/
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Taula resum dels horaris de les activitats  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

ART I 
CREATIVITAT 

1r a 6è EP 
(de 17 a 18.30h) 

P3, P4, P5 
(de 17 a 18h) 

1r a 6è EP 
(de 17 a 18.30h) 

P3, P4, P5 
(de 17 a 18h) 

 

TEATRE P3, P4, P5 
(de 17 a 18h) 

1r a 6è EP 
(de 17 a 18.30h) 

P3, P4, P5 
(de 17 a 18h) 

1r a 6è EP 
(de 17 a 18.30h) 

 

CUINA  1r a 6è EP 
(de 17 a 18.30h) 

   

UKELELE   
3r a 6è EP 

Nivell I 
(de 17 a 18h) 

 
1r a 4t ESO 

Nivell I i II 
(de 16 a 17h) 

BALL 
MODERN 

P4 a 1r EP 
(de 17 a 18h) 

2n a 4t EP 
(de 17 a 18h) 

P4 a 1r EP 
(de 17 a 18h) 

2n a 4t EP 
(de 17 a 18h) 

 

TALLER DE 
CIRC 

   3r a 6è EP 
(de 17 a 18:30h) 

 

ESCACS  3r a 6è EP 
(de 17 a 18h) 

 1r a 4t ESO 
(de 17 a 18h) 

1r a 4t ESO 
(de 16 a 17h) 

Espai 
MAKER  

NIVELL III 
3r a 6è EP 

(de 17 a 18.30h) 

NIVELL II 
2n a 4t EP 

(de 17 a 18.30h) 

NIVELL 0 
P3-P4-P5 
(de 17 a 18h) 

 
NIVELL III 

1r a 4t ESO 
(de 16 a 17:30h) NIVELL I 

1r a 3r EP 
(de 17 a 18:30h) 

 

 

2n EP i 3r EP 
(de 17 a 18h) 

P3/P4 i P5 
(de 17 a 18h) 

4t EP 
(de 17 a 18h) 

1r EP 
(de 17 a 18h) 

 

 
 

Informació específica per a les famílies 

Per tal de poder conèixer el continguts i la metodologia d'algunes activitats, així com 

aspectes de la dinàmica de les mateixes, els facilitem uns contactes de les persones 

responsables d’aquestes activitats, que els podran resoldre els dubtes o consultes que 

tinguin al respecte: 

Helen Doron English: Roser Valls badalonacentre@helendoron.com 

Espai Maker: Marc Estruch marc.estruch@escolesminguella.org 

 

Per a qualsevol altre dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la secretaria de 

l’escola (secretaria@escolesminguella.org o per telèfon) a partir de l’1 de 

setembre.  

mailto:badalonacentre@helendoron.com
mailto:marc.estruch@escolesminguella.org
mailto:secretaria@escolesminguella.org

