
Programa d’extraescolars
2021/22

Esportives
Idiomes
Competencials
Artístiques



Esportives
· Iniciació esportiva: Món del joc
· Futbol-sala: Totes les categories
· Bàsquet: Totes les categories
· Judo

Idiomes
· English
· Français
· Xinès
· Deutsche

Competencials
· Escacs
· Oratòria: creixement personal i educació emocional
· Experimental science

Artístiques
· Musical theatre in English
· Música:
      - Lúdica (música menuda)
      - Instrument (guitarra / violí / piano)
· Dansa
· Dibuix i pintura
· Jumping clay

Extraescolars
2021-22

Horaris:
· Migdia: 13.00h a 14.00h / 14.00h a 15.00h
· Tarda: 17.00h a 19.00h
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· Infantil: alumnes nascuts 2008-2009
· Cadet: alumnes nascuts 2006-2007
· Juvenil: alumnes nascuts 2003-2005

1.  Esportives

Iniciació esportiva

Categories:

· Pre-benjamí: alumnes nascuts 2014
· Benjamí: alumnes nascuts 2012-2013
· Aleví: alumnes nascuts 2010-2011

Potenciar i canalitzar les energies i l’autocontrol.

30€/mes

Entrenaments específics i partits de la lliga escolar (CEEB). 

9 mesos (2h/setmana).
De dilluns a dijous de 17.00h a 19.00h (segons els equips que es creïn).

30€/mes 9 mesos (1h/setmana). Divendres de 17.00h a 18.00h

35€/mes 9 mesos (2h/setmana). Dimarts i dijous de 17.00h a 18.00h

Educació Infantil

Judo Primària i ESO

Futbol Sala Bàsquet

38€/mes
amb competició

Món del joc:
Treballar l’esport mitjançant jocs on es vagin introduint els principals elements tècnics com la 
conducció de pilota, les passades, potenciar el llançament i l’habilitat en el moviment d’esquivar 
la pilota; treballs d’habilitats motrius bàsiques que després necessitaran a qualsevol altre 
esport, com potenciar el control corporal i l’equilibri mitjançant un material nou (Feetball).  



Les classes d’anglès extraescolar pretenen reforçar i millorar el nivell adquirit al col·legi. 
Els més petits es divertiran aprenent anglès, mentre que els més grans treballaran per
construir una base sòlida de l’idioma i fomentar la producció de manera espontània, 
preparant l’alumne per les seves primeres titulacions oficials.

55€/mes
10 mesos (2h/setmana). 
Dies alterns en funció de nivell de 13.00h a 14.30h i ESO divendres de 15.00h a 17.00h 

40€/mes 9 mesos (2h/setmana). Dies alterns en funció del nivell de 17.00h a 18.00h

55€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dimarts de 14.00h a 15.00h  

Iniciació al francès amb un mètode amè i motivador per iniciar l’alumne 
en una tercera llengua.

55€/mes 9 mesos (2h/setmana). Dies alterns en funció del nivell de 17.00h a 18.00h

Iniciació a l’alemany amb un mètode amè i motivador per iniciar l’alumne
en una tercera llengua.

L’aprenentatge del xinès estimula el pensament lògic-matemàtic dels alumnes. 
Aprenen a expressar-se i interactuar oralment a situacions senzilles i quotidianes. 
A la classe es faran activitats relacionades amb la música, la poesia i la cal·ligrafia xinesa.

2.  Idiomes

English Primària i ESO

Français Ed. Infantil, Primària i ESO

Xinès Ed. Infantil i Primària

Deutsche Primària i ESO



L’aprenentatge dels escacs contribueix al bon rendiment escolar, així com a potenciar àrees
cognitives clau per al desenvolupament intel·lectual dels alumnes.

35€/mes 9 mesos (1h/setmana). Divendres de 14.00h a 15.00h

L’oratòria ofereix tècniques, activitats i estratègies per a aprendre a parlar en públic.
L’activitat inclou exercicis d’intel·ligència emocional, entrenament de la veu i la 
postura corporal, tècniques de comunicació i exposició gradual davant d’espectadors. 

50€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dijous de 14.00h a 15.00h

Activitat on als alumnes se’ls proposa un repte per sessió que hauran de resoldre per grups
mitjançant tècniques de treball cooperatiu, la ciència i els experiments com a eix de treball.

32€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dimarts de 14.00h a 15.00h

3.  Competencials

Escacs Primària i ESO

Oratòria Primària i ESO

Experimental Science Primària i ESO



35€/mes 9 mesos (2h/setmana). Dilluns y dimecres de 17.00h a 18.00h

Dansa     Ed Infantil i Primària

La dansa desenvolupa la creativitat dels infants, i ajuda a interactuar amb altres persones, a treballar 
l’elasticitat, la capacitat d’organització, l’harmonia i l’equilibri i concentració.

30€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dijous de 17.00h a 18.00h

Dibuix i pintura en anglès     Ed Infantil, Primària i ESO

Els alumnes aprendran des de les tècniques més tradicionals fins les més innovadores adquirint un gust per 
l’estètica i desenvolupant la seva creativitat.

Música menuda     Ed Infantil i 1r de Primària

Activitat musical basada en metodologies actives. A classe, els alumnes canten, ballen, toquen instruments, 
aprenen llenguatge musical i creen les seves pròpies composicions.

36€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dimarts de 17.00h a 18.00h

Musical theatre in English     Primària i ESO

A través del teatre musical els alumnes treballaran tècniques d’expressió corporal, dicció, habilitats personals 
i socials d’interpretació, cant i coreografia. Gràcies a la fusió de totes les tècniques, els alumnes aprenen a 
controlar el seu cos i moviment amb l’objectiu d’expressar els sentiments i interpretar diferents personatges. 
Tot mentre milloren el seu vocabulari i fluïdesa en anglès.

35€/mes 9 mesos (1h/setmana). Divendres de 14.00h a 15.00h

4.  Artístiques



Instruments grupals i individuals     Primària i ESO

·  Totes les extraescolars començaran la primera setmana d’octubre
    i acabaran al juny.

·  Per tal de garantir la bona marxa de l’activitat i una correcta atenció
    individualitzada, les places seran limitades.

·  Es requereix un nombre mínim d’alumnes per obrir les activitats.
Signat pare / mare / tutor / tutora

Cognoms

Extraescolar

Nom

Curs

Mail de contacte

Conforme a la LOPD informem que les seves dades de caràcter personal formaran part dels fitxers de la titularitat d’Institució Educativa Saint Nicholas School, S.L., la 
finalitat del qual és, entre d’altres, la gestió educativa del centre, així com la realització de comunicacions comercials o d’esdeveniments que puguin ser d’interès per al 
titular de les dades. En cas d’aportar dades de terceres persones majors de 14 anys, haurà de sol.licitar el consentiment de les persones esmentades per tal que la 
Institució Educativa Saint Nicholas School, S.L. tracti aquestes dades per a les finalitats expressades anteriorment. Informem que les seves dades podrán ser cedides a 
bancs, caixes d’estalvi, administración tributària amb competència a la matèria, així com a empreses de serveis externs relacionats amb les activitats educatives que 
col·laboren amb Saint Nicholas School. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació I oposició dirigint-se al Carrer Provença 283, Barcelona 08037, a 
l’atenció del Responsable LOPD”. 

35€/mes 9 mesos (1h/setmana). Dimecres de 14.00h a 15.00h

Jumping clay     Ed Infantil

Taller de modelatge amb argila que facilita el desenvolupament de les capacitats artístiques, psicomotrius i 
cognitives amb el treball del volum i les tres dimensions. Activitat en anglès.

Aprendre a tocar un instrument en grup potencia l’aprenentatge cooperatiu, en el qual tots els problemes 
que van sorgint a la classe es posen en comú i es resolen en grup. Les classes es poden realitzar en grup 
(mínim 5 alumnes), en grup reduït (màxim 4 alumnes) i de manera individual. (Cada alumne ha de dur el seu 
propi instrument)

Inscripció Extraescolars 2021-2022

Recordatori:

Quota variable
segons modalitat 9 mesos. De dillus a divendres de 14.00h a 15.00h

· Classe grupal  60 min  50€/mes
· Classe grup reduït 45 min  50€/mes
· Classe individual  30 min  65€/mes  

* Els alumnes no podran causar baixa durant el trimestre inscrit. Per a sol·licitar la baixa és necessari comunicar-la abans del dia 20 de l'últim mes del
   trimestre en curs



Provença 283, Barcelona
T. 932 15 49 53
saintnicholas.cat


