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            ACTIVITATS A INFANTIL 
 
 
 
INICIACIÓ A LA MÚSICA:   
 

 
   
Iniciació a la música P3:  
Dilluns de 17:30 a 18:30h  
Preu: 33€ mensuals.  
 

Iniciació a la música P4 i P5:  
Dimarts i dijous de  17:30 a 18:30h 
Preu: 42€ mensual.    
 

   
 
                                                                               
JUGUEM EN ANGLÈS:  

     
 
Juguem en anglès P3:  
Dimarts de 17:30 a 18:30h  
Preu: 31€ mensual.  
 

Juguem en anglès P4 i P5: 
Dimecres de17:30 a 18:30h  
Preu: 31€ mensual.  

 
 
 
CURSET DE NATACIÓ: 

        
 
P3 - P4 - P5:  
Dijous de 16:45 a 17:30h 
Preu: 400€ (total del curs) 
 
A partir del setembre podreu veure la circular adjunta a la web de l’escola: 
http://sabadell.escolapia.cat a papers – circulars d’estiu.  
 
 
 
 
 

En aquesta activitat els infants aprendran música 
a partir del joc, el moviment, la utilització 
d’instruments de percussió i de la cançó. 

Una activitat amb l’anglès com a llengua vehicular, 
en que els infants aprendran llengua anglesa de 
forma divertida, mitjançant jocs, cançons, contes... 
per tal de potenciar la comprensió i l’expressió oral.  

Activitat organitzada en col·laboració amb el 
Club Malibú Esportiu 
destinada als alumnes de P3, P4 i P5. 
 

http://sabadell.escolapia.cat/�


 
TALLER DE TEATRE INFANTIL:   
 
 
 
 
 
 
Taller de teatre infantil P4 - P5:    
Dilluns de17:30 a 18:30h    
Preu: 31€       
 
 
 
 
TALLER DE CUINA:  
 

 
 
Taller de cuina P3-P4-P5:  
Divendres de 17:30 a 18:30h  
Preu: 37€ mensuals + 37€ de matricula        
      
                                                 .  
 
 
PRE-KARATE  
(DOJO Sabadell)  
 

 
 
 
Pre-Karate P3, P4 i P5:  
Divendres de 17:30 a 18:30h 
Preu:  21€ mensuals 
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 

Activitat dirigida a infants de P4 i P5 en la que 
podran gaudir de els diverses modalitats teatrals i 
expressives a partir de les pròpies possibilitats i 
interessos. A través de les diverses activitats 
treballaran l’expressió a partir del propi cos i de la 
gestió de les emocions.  
 

En aquest taller els infants s’engrescaran a moure’s per 
la cuina, aprendran les diferents tècniques i els estris 
principals i es potenciarà la creativitat decorant els 
plats. Despertaran doncs la curiositat en relació els 
aliments més quotidians.  
 

En aquesta etapa, de manera amena i divertida, els 
infants són introduïts suaument al món del Karate, 
respectant i deixant-se respectar, canalitzant la seva 
energia, entrant en una etapa que els permet explotar 
les seves qualitats i els potencials.  Un dels principals 
beneficis en aquest cicle és que són capaços 
d’incrementar la seva atenció davant de qualsevol 
activitat: són estimulats per a pensar i escoltar abans de 
realitzar qualsevol acció.  
 

NOVETAT 

NOVETAT 



           ACTIVITATS A PRIMÀRIA 
 

 
 
ANGLÈS:       

 
 
Anglès 1r i 2on de Primària: 
Dilluns i dimecres de 12:45 a 13:45h 
Anglès 5è i 6è de Primària: 
Dilluns i dimecres de 12:45 a 13:45h 
Preu: 42€ mensual 

Anglès 3r i 4rt de Primària:  
Dimarts i dijous de 12:45 a 13:45h 
Preu: 42 € mensual  

Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
TEATRE:     
 
 
 
 
Teatre primària:  
Dilluns de 17:30 a 19h 
Preu: 31€ mensual  
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
ESCACS:  

 
 
 
Escacs Primària: 
Dilluns o divendres de 12:45 a 13:45h  
Preu: 33€ mensual 
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 

 

Activitat destinada a l'alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de 
primària per tal de potenciar la comprensió i l’expressió 
oral en llengua anglesa de forma lúdica mitjançant 
activitats diverses (material audiovisual amb pissarra 
digital, jocs, conversa, etc). 
 

Taller de teatre destinat a alumnes de 1r a 6è de 
Primària per tal d’iniciar-se en la dramatització, la 
dicció, l'expressió corporal i les diverses 
possibilitats interpretatives. 

Amb la col·laboració de professors de l’Escola 
d’Escacs EDAMI,  s’oferirà als nens i nenes formació en 
valors (respecte, relació esforç-resultat) i formació 
intel·lectual (memòria, comprensió, càlcul, anàlisi). 
Dirigit a nens i nenes de 2on a 6è de primària. 



ROBÒTICA:  

 
 
 
Introducció a la Robòtica 1r i 2n: 
Dimarts de 12:45 a 13:45h 
Robòtica 3r i 4t: 
Dilluns de 12:45 a 13:45h 

Robòtica 5è i 6è: 
Dimarts de 12:45 a 13:45h 
Preu: 43€ mensual. 

Preu: 43€ mensual 
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
 
 
FES-HO TU MATEIX/A:   

 
Fes-ho tu mateix de 2n a 6è de Primària:  
Dijous de 12:45 a 13:45h 
Preu: 37€ mensual. 
El màxim d’alumnes per realitzar aquesta activitat és 12, per tant anirà 
per ordre d’inscripció. 
 
 
 
 
 

Activitat dirigida a alumnes de 3r a 6è de primària que 
pretén com a objectiu principal del curs que els nens i 
nenes es diverteixin mentre fomentem curiositat per a la 
ciència i la tecnologia. A part d’aprendre a construir un 
robot, també aprendran a programar-lo amb un 
llenguatge gràfic senzill i intuïtiu. 
  
 

Activitat destinada a infants de 2on a 6è de primària en 
la que a part de passar-s'ho d'allò més bé podran ser 
ells/es mateixos/es els dissenyadors/es de les seves 
pròpies obres.  
Utilitzant tisores, agulles de cap i fins i tot màquina de 
cosir, amb l'acompanyament d'un adult, treballaran la 
psicomotricitat fina i la concentració, amb diferents tipus 
de roba i crearan projectes nous tot seguint el calendari 
amb la inspiració de cada moment de l’any: la tardor, el 
Nadal, el carnestoltes, la primavera, l'estiu, etc.  
 

NOVETAT 



 
TALLER DE CUINA:  

 
 
Taller de cuina 1r a 6è:  
Divendres de12:45 a 13:45h 
Preu: 37€ mensuals + 37€ de matricula             
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 

 
 
 
 
 
KARATE 
(DOJO Sabadell)  

 
 
Karate 1r a 6è: 
Dimarts i dijous de 12:45 a 13:45h 
Preu:  37€  mensuals 
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 

En aquest taller els infants s’engrescaran a moure’s 
per la cuina, aprendran les diferents tècniques i els 
estris principals i es potenciarà la creativitat 
decorant els plats. Despertaran doncs la curiositat 
en relació els aliments més quotidians.  
 

En aquest moment es comença a tenir un ingrés més 
real al camí del Karate, s’inicia formalment 
l’aprenentatge de formes, figures i tècniques, que els 
permetran endinsar-se a la disciplina de l’art marcial 
(budo). Cal tenir en compte que aquest grup es pot 
treballar de forma mixta. 
 

NOVETAT 



              ACTIVITATS A SECUNDÀRIA 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓ:    
 

 
 
Programació 1r i 2on d'ESO:   
Dimecres de 15:25h a 16:25h 
Preu: 50€ mensuals 

Programació 3r i 4rt d'ESO:  
Dimarts de 14:20h a 15:20h 
Preu: 50€ mensuals 

Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
 
 
ESCACS ESO: 

 
 
 
Horari a convenir segons els horaris d’ESO 
Preu: 33 € mensual 
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 
 
 
 
TALLER DE CUINA:  
 

 
Taller de cuina secundària:  
Dimecres de 16:30h a 18h  
Preu: 47€ mensuals + 47€ de matricula             
Per poder obrir aquesta activitat hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes inscrits. 
 

Activitat dirigida a alumnes de 1r a 4rt d'ESO que neix amb la 
voluntat d’ensenyar i difondre la programació i el pensament 
computacional als joves. S’introduirà al món de la programació 
amb un llenguatge bàsic però clau per entendre les bases de 
la programació actual. 

Amb la col·laboració de professors de l’Escola d’Escacs 
EDAMI,  s’oferirà als nens i nenes formació en valors 
(respecte, relació esforç-resultat) i formació intel·lectual 
(memòria, comprensió, càlcul, anàlisi). Dirigit a nens i nenes 
de 1r, 2n 3r i 4t d’ESO. 
 

En aquest taller els joves s’engrescaran a moure’s per la 
cuina, aprendran les diferents tècniques i els estris principals i 
es potenciarà la creativitat decorant els plats. Despertaran 
doncs la curiositat en relació els aliments més quotidians. 

NOVETAT 



          INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS 
 

 

 

 

 
• Les places de les activitats són limitades, per això es concediran 

per ordre d’inscripció, i quedaran tancades en el moment de 

completar les places previstes. 

 

• Cal lliurar una butlleta per persona inscrita. La butlleta la trobareu 

a la web de l’escola http://sabadell.escolapia.cat dins de papers-

circulars d’estiu o bé directament a Secretaria.  

 

• La setmana del 24 al 28 de setembre 

 

es confirmarà si totes les 

activitats proposades es poden dur a terme en haver assolit el 

nombre mínim d’alumnes inscrits. 

• A l’hora de fer les inscripcions cal tenir en compte que hi ha altres 

activitats (Mou-te, instrument, logopèdia...) a l’horari de migdia. 

 
 

 

 

Les activitats s'iniciaran el dia 1 d'octubre. 

 
 
 
 
 

http://sabadell.escolapia.cat/�

