
 

Escacs| Escola d’Escacs de Barcelona 
Respectem unes normes, reflexionem, analitzem, preveiem i decidim, estimulem la memòria i la 

capacitat d’atenció, aprenem una nova codificació, familiaritzant-nos amb els conceptes abstractes, 

aprenem a cuidar, estimar i endreçar el material… No s’admeten altes un cop iniciat el curs.  

19 €/mes. Pagament mensual 

 

Anglès| Tedi 
Mitjançant contes interactius, cançons, jocs, arts plàstiques i expressió corporal, els nens aprendran a 

entendre i comunicar-se en anglès sense adonar-se’n. Grups reduïts i d’edat diferenciats.  

30 €/mes + 30 € material. Pagament mensual 

 

Patinatge| Consell Esportiu de l’Hospitalet* 

Els participants realitzaran tota mena de jocs i tasques sobre les rodes dels patins. Estem jugant 

o estem aprenent a patinar? Tant simple i tant complexa com aprendre jugant. 10 €/mes + 12 € 

assegurança. Pagament trimestral  
 

 

Bàsquet| Consell Esportiu de l’Hospitalet* 
Un esport idoni per al desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques (saltar, córrer, botar...), 

alhora que afavoreix el desenvolupament psicosocial i reforça valors clau com el respecte, la 

solidaritat, la cooperació o l’autocontrol. 10 €/mes + 12 € assegurança. Pagament trimestral 

 

Ball Modern| Consell Esportiu de l’Hospitalet* 
Activitat recreativa i esportiva que consisteix en elaborar una coreografia per a ser ballada. Les 

coreografies estan adaptades al nivell del grup. Tonificació, col·laboració i molta diversió garantida.  

10 €/mes + 12 € assegurança. Pagament trimestral 

 

Música|Escola de Música Sant Joan  
Saxo, violí, guitarra, clarinet, flauta travessera i percussió per als més grans i sensibilització 

musical per als més petits. 39 €/mes + 35 € matrícula. Pagament mensual 

 

Filosofia| Cristina Balaguer 
Espai creat per poder desenvolupar activament les habilitats de pensament i pensament crític, curós i 

creatiu dels infants, afavorint la curiositat per allò que els envolta, estimular preguntes i reflexions per tal 

de trobar respostes mitjançant un diàleg filosòfic guiat per un conte, una història, un recurs plàstic o 

audiovisual. 10 €/mes. Pagament trimestral 

*
 Cal portar fotocopia del CATSALUT per inscriure’s

  

 

Activitat Destinataris Dies Horari Preu Mensual Pagament 

Escacs 
P4 i P5 Dimarts 16:30-17:30 

19 € mensual 
1r, 2n, 3r Dilluns 16:30-17:30 

Anglès 
P4 i P5 Dilluns 16:30-17:30 

30 € + material mensual 
1r, 2n, 3r Dimarts 16:30-17:30 

Patinatge 
P4 i P5 Dimarts 16:30-17:45 

10 € + assegurança trimestral 
1r, 2n, 3r Dimecres 16:30-17:45 

Ball 
Modern 

P4 i P5 Dimecres 16:30-17:30 
10 € + assegurança trimestral 

1r, 2n, 3r Dimarts 16:30-17:30 

Música 
P4 i P5 Dijous 16:30-17:30 

39 € + matrícula mensual 
1r, 2n, 3r Dimecres 16:30-17:30 

Bàsquet 1r, 2n, 3r Dijous 16:30-17:30 10 € + assegurança trimestral 

Filosofia 1r, 2n, 3r Dijous 16:30-17:30 10 € trimestral 

      

      

      

      

       

 

 

 

 

Activitats per a pares: 

Zumba 

Ioga 

Teatre 

Coral  

Els alumnes que van fer l’activitat el curs 2014-2015 tenen reservada la plaça. En 

cas d’haver-hi més alumnes que places es farà un sorteig entre els nous inscrits.  

Sense el mínim d’alumnes l’activitat no es durà a terme. Preus amb IVA.  

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL  
Calendari: del 14 de setembre del 2015 al 21 juny del 2016 

Horari: a partir de les 8 h i fins a les 9 h de dilluns a divendres.   

Tarifa 1 hora: 30,50 € /mes                    Tiquet esporàdic: 3,10 € 

Tarifa 30’ (8:30-9:00h): 17,00 € /mes                   Tiquet esporàdic: 1,50 € 

Ludoteca tarda 

Servei orientat a totes aquelles famílies que tenen la necessitat de disposar d’un temps extra 

a l’escola per causes laborals i/o personals i alhora ofereixi activitats atractives als infants. 

Calendari: del 14 de setembre del 2015 al 03 juny del 2016 

Horari: de 16:30-17:30 h de dilluns a divendres.   

Tarifa 1 dia: 6,30 € /mes           Tarifa 2 dies: 12,60 €          Tarifa 3 dies: 18,90 €/mes 

Tarifa 4 dies: 25,20 € /mes         Tarifa 5 dies: 31,50             T. Esporàdic: 3,10 € 

 


