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Sagrados Corazones

PRESENTACIÓ
Durant el Curs 2020-21 continuarem oferint diverses
activitats extraescolars per als diferents nivells i
etapes. Podreu triar entre activitats musicals, esportives, culturals, d’idiomes i de lleure i estiu. Esperem
que els vostres fills i filles gaudeixin de les diferents
activitats proposades.
Aquest any mantenim la gran oferta d’activitats
extraescolars i ampliem els grups d’edats per tal
d’intentar satisfer els gustos de tots els nostres alumnes. De cadascuna de les activitats s’especificaran
horaris, edats i preus en les següents pàgines.
Si alguna família s’estima més combinar dues activitats en la mateixa franja ho pot comentar i trobarem
la millor solució. Un exemple podria ser combinar
gym aerobic un dia i bàsquet un altre.
En cas de pluja TOTES les activitats es duran a terme

sota cobert. Per tant, és possible que els espais habituals on es duen a terme les activitats variïn.
Els diferents monitors/es i entrenadors/es recolliran
els nens i nenes d’infantil i de primària al pati blau
(antic pati de columnes) els dies d’activitat per la
tarda. En acabar l’activitat el lloc de recollida pels
pares serà l’entrada de porteria.
Les activitats extraescolars són un complement en la
formació dels nostres alumnes i, per tant, s’han d’entendre com una continuació dels valors educatius
transmesos per l’Escola. Els principals objectius són:
- Complementar l’educació acadèmica que es
proposa en el centre.
- Contribuïr a la formació integral dels alumnes.
- Potenciar valors i actituds necessaris per a la convivència: tolerància, solidaritat, responsabilitat...

INSCRIPCIONS
Procés d’inscripció
La inscripció en les activitats extraescolars es realitza
a través del web de l’Escola seguint les següents
instruccions:

https://www.padredamiansscc.org
1. Posar el cursor sobre l’apartat
2.
3.
4.
5.
6.

“Extraescolars”.
Sel·leccionar “Inscripcions”.
Omplir les dades requerides (posar
Nom i Cognoms).
Fer clic a “Enviar”.
Sel·leccionar totes les activitats que
es vulguin realitzar per alumne.
Comprovar que les dades siguin les
correctes i confirmar la reserva.

Les eliminacions o modificacions de les incripcions
d’activitats extraescolars s’hauran de realitzar via
mail. L’adreça, a l’atenció d’Oscar Blanco Larrosa,
Coordinador d’Activitats Extraescolars, és la següent:
extraescolars@padredamiansscc.net
L’ admissió de les places per les diferents activitats es
farà segons la disponibilitat i la demanda.

L’ Escola pot variar la formació dels grups segons les
necessitats d’organització o per no arribar al nombre
d’alumnes necessari (mínim 10 en la majoria de les
activitats).
La inscripció la podeu fer, via web, a partir del dia 21
de juny fins el 8 de setembre del 2020 per a garantir grups i inici de les activitats.

Data d’inici i finalització
Totes les activitats s’inicien a partir del mes d’octubre. Trobareu les especificacions de cada activitat a la
descripció de cadascuna indicant la data exacte.
La data de finalització coincidirà amb l’acabament del
curs escolar.

Baixes
En cas de deixar de participar de l’activitat
s’haurà de notificar via mail a la següent adreça:
extraescolars@padredamiansscc.net.
Segons el dia en que s’efectui aquesta baixa, es
cobrarà la part proporcional del preu de l’activitat.

OFERTA D’ACTIVITATS

ACTIVITATS MUSICALS
L’activitat de Música Extraescolar de l’Escola està vinculada al Conservatori del Liceu. La coordinadora/responsable de totes les activitats musicals és la professora Lali Camps (lcamps@padredamiansscc.net). Per a qualsevol dubte relacionat amb aquestes activitats, sisplau, poseu-vos en contacte amb ella.
Totes les activitats musicals, Iniciació musical, Coral i els diferents instruments (piano, violí, guitarra i cant
individual) començaran a partir de la setmana del 28 de setembre.
De dilluns a divendres 1h i 30 minuts a la setmana migdies o tardes a convenir (Primària, ESO i Batxillerat)
repartit en dos dies.
Tots els alumnes de 1r i 2n de Primària fan la Primària Musical durant les hores curriculars, complementàries
i extraescolars i realitzen una prova de nivell de llenguatge musical i instrument amb el Conservatori del Liceu
a final de curs. El preu de la primària musical a 1r i 2n de Primària és de 37 € anuals pel llenguatge musical que
ho paguen tots i de 37 € anuals per l'instrument que només paguen els que fan l'extraescolar. Aquest import
recull el programa anomenat Primària Musical, un programa pioner i del que estem convençuts que és un tret
distintiu pels nostres alumnes. Aquest programa inclou l’avaluació del programa, els materials, les activitats
dins la Xarxa d’Escoles Liceu, els concursos i les formacions del professorat especialitzat que tenim.
A partir de 3r de primària, els alumnes que volen continuar amb el programa del Liceu cal que facin música
com a activitat complementària a més de l’extraescolar d’instrument, creativitat i improvisació. Aquests alumnes s’han de matricular al Conservatori del Liceu amb una quota anual de 160 € que inclou l’avaluació del
programa, els materials, les activitats dins la Xarxa d’Escoles Liceu, els concursos i les formacions del professorat especialitzat que tenim.
A Secundària els alumnes poden seguir si ho volen amb el programa Avançat tant de llenguatge musical
com instrument. Les classes de música curriculars seran convalidades si segueixen el programa Avançat de
música del Conservatori del Liceu. El preu anual del Nivell avançat a la ESO és de 260 € anuals en concepte
d'avaluacions, activitats dins la xarxa d 'escoles liceu, concursos,material del curs, formacions...

INICIACIÓ MUSICAL 1

INICIACIÓ MUSICAL 2

P4. 1h/setmana en grup
Horari de migdia

P5. 1h/setmana en grup

Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.

Horari de migdia + Taller
d’instrument piano en petit grup

Preu: 36€

Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.

Professora: Lali Camps
(lcamps@padredamiansscc.net)

Preu: 71€

Lloc: Aula de música.
Obectiu: Sensibilització musical per als alumnes
de P4, iniciació a la música a través del cant, instruments orff i jocs musicals. (No fan instrument
individual).

Professora: Lali Camps
(lcamps@padredamiansscc.net)
Lloc: Aula de música.
Objectiu: Iniciació a la música a través del cant,
instruments orff i jocs musicals. Estudi de l’instrment individual (Piano).

GUITARRA CLÀSSICA / MODERNA /
UKELELE I LLENGUATGE MUSICAL
Primària, ESO i Batxillerat
Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.
Preu: 87€

PIANO I LLENGUATGE MUSICAL
Primària, ESO i Batxillerat

Professor: Guillem Callejón.
Lloc: Aula de música.
Objectiu:
- Primària: Estudi del’instrument individual
(30 minuts) i pràctica (1 hora) del llenguatge musical en grup.
- Secundària: Estudi del’instrument individual (30 minuts) i pràctica en grup reduït (30
minuts).

Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.
Preu: 87€
Professora: Gemma Amorós, Mar Carrero,
Marlen Limia, Lali Camps i Joanna Riera.
Lloc: Aula de música.
Objectiu:
- Primària: Estudi del’instrument indivi
dual (30 minuts) i pràctica (1 hora) del
llenguatge musical en grup.
- Secundària: Estudi del’instrument individual (30 minuts) i pràctica en grup reduït
(30 minuts).

VIOLÍ I LLENGUATGE MUSICAL
Primària, ESO i Batxillerat
Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.
Preu: 87€
Professora: María Pujós.
Lloc: Aula de música.
Objectiu:
- Primària: Estudi del’instrument individual (30 minuts) i pràctica (1 hora)
del llenguatge musical en grup.
- Secundària: Estudi del’instrument individual (30 minuts) i pràctica en
grup reduït (30 minuts).

CANT INDIVIDUAL
CORAL
Primària
Migdia: 1 hora en grup
Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.

5è de Primària fins a Batxillerat
Migdia: mitja hora individual i 1 hora
llenguatge musical en grup
Inici: La setmana del dilluns 28 de setembre.
Preu: 87€
Professora: Mar Carrero.

Preu: 30€

Lloc: Aula de música.

Professora: Lali Camps.
(lcamps@padredamiansscc.net)

Objectiu: Treball individual de la tècnica vocal:
respiració, emissió de la veu i col·locació de la veu.
Pràctica de cançons de diferents repertoris
(moderns i clàssics).

Lloc: Aula de música.
Objectiu: Cant i pràctica del llenguatge
musical en grup. Promou l’adquisició dels
elements tècnics per aprendre a dominar la
veu.

- Primària: Estudi del’instrument individual (30
minuts) i pràctica (1 hora) del llenguatge
musical en grup.
- Secundària: Estudi del’instrument individual
(30 minuts) i pràctica en grup reduït (30
minuts).

ACTIVITATS ESPORTIVES
ESCOLA DE FUTBOL
FUTBOL SALA ESCOLAR
(CEEB)
3r, 4t, 5è i 6è de Primària
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
ESO i Batxillerat
Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:45h
Inici: Primera setmana d’octubre (1-5 d’ octubre).
Preu: 48€/mes 2 dies d’entrenament + partit
37€/mes 1 dia d’entrenament + partit

P5, 1r i 2n de Primària
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
Inici: Primera setmana d’octubre (1 d’ octubre).
Preu: 37€/mes 2 dies d’entrenament
23€/mes 1 dia d’entrenament
Monitor: Mario Rovira (roviramario@gmail.com)
Lloc: Pista exterior.
Objectiu: Jocs motrius pre-esportius i esportius i
entrenaments específics de futbol sala.
Roba: Esportiva i molt còmode. Bambes o botes
de futbol sala.

Monitor: Mario Rovira (roviramario@gmail.com)
Lloc: Pistes exteriors (pati cuina, pati sobre poliesportiu i pati blau).
Objectiu: esport d’equip, per a nois i noies, formatiu i divertit, en el qual esdevé més important el
treball en grup que les individualitats.
Partits: Divendres tarda o dissabte matí.
Roba: Cal comprar l’equipació oficial de l’escola
per als partits a recepció. Els dorsals els donaran els
entrenadors.

FUTBOL SALA FEDERAT
Antics Alumnes
Dimarts i dijous o dilluns i dimecres
de 19:00 a 21:00h
Inici: Primer dilluns de Setembre.
Monitor: Mario Rovira
(roviramario@gmail.com)
Lloc: Poliesportiu, pati sobre poliesportiu i pati
blau.
Objectiu: equips sènior de futbol sala formats
per antics alumnes per donar sortida al futbol
sala escolar.
Partits: Caps de setmana.

BÀSQUET ESCOLAR (CEEB)
ESCOLA DE BÀSQUET
P5, 1r i 2n de Primària

3r, 4t, 5è i 6è de Primària
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
ESO i Batxillerat

Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h

Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:45h

Inici: Primera setmana d’octubre (1 d’ octubre).

Inici: Primera setmana d’octubre (1-5 d’ octubre).

Preu: 37€/mes 2 dies d’entrenament
23€/mes 1 dia d’entrenament
Monitor:
extraescolars@padredamiansscc.net
Lloc: Pista exterior mini bàsquet o poliesportiu.
Objectiu: Jocs motriu pre-esportius i esportius de bàsquet. Inici al bot, la passada i al
tir.
Roba: Esportiva i molt còmode. Bambes o
botes de bàsquet.

ESCOLA DE VÒLEI
P5, 1r i 2n de Primària
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
Inici: Primera setmana d’ octubre (1 d‘
octubre).
Preu: 37€/mes 2 dies d’entrenament
23€/mes 1 dia d’entrenament
Monitor: Kentaro Fujimaki
(kentarofujimaki95@gmail.com)
Lloc: Poliesportiu.
Objectiu: Jocs motriu
pre-esportius i esportius
i entrenaments específics
de vòlei.
Roba: esportiva i molt còmode.
Bambes (opcional genolleres).

Preu: 48€/mes 2 dies d’entrenament + partit
37€/mes 1 dia d’entrenament + partit
Monitor: extraescolars@padredamiansscc.net
Lloc: Pista exterior mini bàsquet o poliesportiu.
Objectiu: Esport d’equip, per a nois i noies, formatiu i divertit,
en el qual esdevé més important el treball en grup que les
individualitats.
Partits: Divendres tarda o dissabte matí.
Roba: Cal comprar l’equipació oficial de l’escola per als partits
a recepció. Els dorsals els donaran els entrenadors.

VÒLEI ESCOLAR (CEEB)
3r, 4t, 5è i 6è de Primària
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
ESO, Batxillerat i Antics Alumnes
Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:45h
Inici: Primera setmana d’ octubre (1-5 d’ octubre).
Preu: 48€/mes 2 dies d’entrenament + partit
37€/mes 1 dia d’entrenament + partit
Monitor: Kentaro Fujimaki
(kentarofujimaki95@gmail.com)
Lloc: Poliesportiu.
Objectiu: Esport d’equip, per a nois i noies, formatiu i divertit, en el qual esdevé més important el treball en grup que les
individualitats.
Partits: Divendres tarda o dissabte matí.
Roba: Cal comprar l’equipació oficial de l’escola per als
partits a recepció. Els dorsals els donaran els entrenadors.

AULA MULTISENSORIAL

ESCOLA DEL JOC MOTRIU

P2*, P3, P4 i P5

P1*, P2*, P3, P4 i P5

Dijous de 17:00 a 18:30h

Dimarts de 17:00 a 18:30h

Inici: Primera setmana d’ octubre (1 d‘ octubre).
Preu: 23€/mes
Monitor:
extraescolars@padredamiansscc.net
Lloc: Atelier.
Objectiu: Crearem un espai on els vostres
fills/es gaudiran jugant, però amb llibertat
per explorar, descobrir i gaudir de diverses
experències sensorials.
L’estimulació multisensorial es converteix en
estimulació precoç realitzada durant els
primers anys de vida.
Volem crear un espai on el paper de l’adult
sigui d’observador i orientador. El joc també
té un paper important com a canalitzador de
les seves emocions.
*Inscripcions P2 via mail
(extraescolars@padredamiansscc.net)

ESCACS
P4 a 6è de Primària: Divendres de 13 a 14
o de 14 a 15h

ESO: Dimecres de 15 a 16h
Inici: Primera setmana d’ octubre (2-7 d‘ octubre).
Preu: 36€/mes
Monitor: Jordi Sardà (jsarda@eebcn.net)
Lloc: Aules d’Infantil i Primària.
Objectiu: Jocs i activitats diverses per a nens i
nenes de P4 i P5 i de 1r a 6è de Primària així com
d’ESO. Curs impartit pel professorat de l’Escola
d’Escacs de Barcelona amb l’objectiu de, primerament introduir el món dels escacs als més petits i,
posteriorment desenvolupar la capacitat d’atenció, concentració i decisions implícites en el joc,
tot respectant la normativa. L’alumnat tindrà la
possibilitat de participar en torneigs d’escacs
interescolars.

Inici: Segona setmana d’octubre (6 d’ octubre).
Preu: 23€/mes
Monitora: Carlota Esteban
(cesteban@padredamiansscc.net)
Lloc: Aula de Psicomotricitat.
Objectiu: En aquesta extraescolar treballem aspectes
motrius com l’equilibri, l’orientació espacial, el salt, les
marxes... tot partint del joc en ANGLÈS.
El joc en grup és molt motivador i enriquidor, s’han d’ajudar i
han de tenir paciència així com acceptar-se els uns els altres.
Realitzem els jocs proposats i deixem una estoneta perquè
puguin crear el seu propi joc motriu (circuits, curses...). Volem
crear un vincle molt afectuós. Hi ha alguna cosa millor pels
petits que saltar, córrer, jugar... amb els seus amics?
*Inscripcions P1 i P2 via mail (extraescolars@padredamiansscc.net)

PER A PARES
- Inscripció via mail:
extraescolars@padredamiansscc.net
- Inici a l’ octubre.
- Mínim d’inscrits per obrir grup.

IOGA
Horari: Dimarts de 15:30 a 16:30h o de 17 a 18h
Dijous de 15:30 a 16:30h
Monitora: Pati Peguero (patipyoga@gmail.com)
Preu: 25€/mes. Mínim 10 persones/grup.

TEATRE
Horari: Dimarts de 16:00 a 17:30h o de 17 a 18:30h
Coordinadora: Lali Camps (lcamps@padredamiansscc.net)
Professora: Gemma Amorós
Preu: 25€/mes. Mínim 4 persones/grup.

MÚSICA
Horari: Dijous de 15:15 a 16:30h
Professora: Lali Camps (lcamps@padredamiansscc.net)
Preu: 25€/mes. Mínim 8 persones/grup.

TENNIS TAULA
4t, 5è i 6è de Primària
Dimecres de 14:00 a 15:00h
ESO i Batxillerat
Dimecres de 15-16h

TAI-TXI TXI-KUNG
1r a 6è de Primària
Dijous de 14:00 a 15:00h
Inici: Primera setmana d’ octubre (1 d’octubre).

Inici: Segona setmana d’ octubre (7 d’ octubre).

Preu: 37€/mes

Preu: 26€/mes

Monitor: Pablo Mariano
(pmartsmarcials@yahoo.es)

Monitor: Francesc Boluda
(francescboluda@gmail.com)
Lloc: Sala Annexa Gimnàs.
Objectiu: Entrenaments de tennis taula per a
nois i noies de 4t, 5è i 6è de Primària i ESO.

Lloc: Gimnàs.
Objectiu: Disciplina oriental que es realitza mitjançant
moviments suaus i de manera circular, combinant la
respiració, el cos i la ment. La seva psicomotrocitat ajuda
a tenir un millor control emocional.
Roba: Roba còmode i sabatilles xineses o semblant.

GYM AERÒBIC
P2*, Infantil i Primària (P3 a 6è)
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h
Inici: Primera setmana d’octubre (1 d’ octubre).
Preu: 37€/mes 2 dies o 23€/mes 1 dia.

KARATE
Infantil, Primària, ESO
i Batxillerat
Dilluns i dimecres de 17:00 a
18:30h

Monitora Infantil i Primària: Inés Castellví
(inescastellvi5@gmail.com)

Inici: Segona setmana d’ octubre (5 d’octubre).

Lloc: Gimnàs.

Preu: 57€/mes 2 dies o 37€/mes 1 dia.

Objectiu: Balls i creacions musicals per a nens i
nenes de P3 fins a 6è (grups separats per edats:
Infantil, Primària). Els grups de Primària treballaran un dia dansa moderna i l’altre dansa clàssica.
Es realitza un festival a final de curs.

Monitor: Pablo Mariano (pmartsmarcials@yahoo.es)

Roba: Esportiva i molt còmode. Sabates de ball.
*Inscripcions P2 via mail
(extraescolars@padredamiansscc.net)

FUNKY / HIP-HOP
ESO i Batxillerat
Dimecres de 15:00 a 16:30h
Monitora ESO i Batx: Mar Soriano
(msoriano@padredamiansscc.net)
Preu: 23€/mes

Lloc: Gimnàs.
Objectiu: El Karate és un art marcial de combat sense
armes que es va convertir en una disciplina mental que,
sense renunciar a l'origen com a eina per a l'autodefensa,
pretén una millora de l'ésser humà.
Per tant, els seus principis: millora de la personalitat, fidelitat esforç, perseverança i respecte envers els altres són els
aspectes que es treballaran.
Es tractarà de millorar les habilitats psicomotores i
augmentar el nivell de concentració, control respecte el
propi cos i de les pròpies emocions. Tot amb respecte,
educació, confiança i seguretat. Es faran grups per edats i
nivells.
Roba: Kimono. Cal portar-lo a la motxilla.

ACTIVITATS
CULTURALS
TEATRE (Artistes pedagogs)
Infantil i Primària
Dilluns de 17 a 18:30h
ESO i Batxillerat
Dimecres de 15 a 17h
Inici: Segona setmana d’ octubre
(5-7 d‘octubre).
Preu: 37€/mes Infantil i Primària
47€/mes ESO i Batxillerat
Coordinadora: Magali Frappant
(info@artistespedagogs.com)
Lloc: Sala d’actes i/o aula de psicomotrocitat.
Objectiu: Formació tècnica teatral a la recerca
del desenvolupament de la pròpia capacitat
d’expressió. Inclou el treball sobre textos
teatrals, així com la tècnica de construcció de
personatges.
L’activitat es vehicularà en llengua catalana i es
treballarà vocabulari en anglès (Infantil i
Primària). A Secundària s’ofereix l’activitat vehiculada en anglès.

LLENGUA DE SIGNES
1r a 3r: Dimecres de 14 a 15h
4t a 6è: Dimecres de 13 a 14h
ESO: Dimecres de 15 a 16h

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA
Primària
Dilluns de 17:00 a 18:30h
ESO
Dimecres de 15:10 a 16:30h
Inici: Segona setmana d’ octubre
(5-7 d’octubre).
Preu: 52€/mes
Coordinador: Biel Fuentes (codelearnsgsc@gmail.com). https://codelearn.cat/
Lloc: Aula a concretar.
Objectiu: Treballar el pensament computacional de
manera divertida a través d'una platafaforma educativa gamificada, la qual simula el comportament d'un
joc per fer que l'experiència resulti molt més atractiva.
A través de la plataforma el nen accedeix a diferents
aventures, cada una de les quals tracta una tecnologia o llenguatge de programació, que haurà de superar mitjançant la resolució de petits reptes. Aquesta
plataforma també és accessible des de casa.
Al llarg del curs els alumnes treballaran amb diferents
tecnologies mitjançant petits projectes: aprendran a
crear els seus propis jocs, aprendran a construir i
programar robots i a dissenyar dissenys 3D per
poder-los imprimir en una impressora 3D i treballaran
els principis bàsics de l'electrònica amb l'ús de
diferents eines. El grup de Secundària participarà a la
Lego League.

AULA D’ESTUDI
ESO
Dimecres de 15 a 16h i/o de 16 a 17h

Inici: Segona setmana d’ octubre (7 d‘ octubre).

Inici: Segona setmana d’octubre (7 d’ octubre).

Preu: 26€/mes

Preu: 5€/ 1 hora o 10€/ 2 hores al mes.

Monitora:
extraescolars@padredamiansscc.net

Lloc: Aules de Batxillerat.

Lloc: Atelier.
Objectiu: Jocs, cançons i activitats diverses per
a nens i nenes de 1r de Primària a 4t d’ESO.
Es faran grups per edats i nivells.

Objectiu: Divisió del grup en dues aules (treball
grupal i treball individual).
Professors titulats del centre.

MYGRANCHEF
Educació nutricional i cuina saludable
Dimecres de 17:30 a 18:30h

(Servei d’acollida de l’escola de 17:00 a 17:30h)

MyGranChef 2: Infantil
Iniciació a la cuina saludable i realització de dinàmiques d’educació nutricional mitjançant recomanacions sobre l’alimentació.

MyGranChef 3: 1r, 2n i 3r de Primària
La cuina és un laboratori de creativitat, a partir de les nostres indicacions, poden desenvolupar cuines
senzilles i saludables, sempre deixant que la creativitat estigui present.

MyGranChef 4: 4t, 5è i 6è de Primària
En aquesta etapa elaborarem receptes més complexes, sense oblidar la importància del bon cuinat, les
tècniques correctes per a cuinar, els alimens de temporada i la correcta utilització dels estris de cuina.
Totes les famílies tindran un password per accedir dins la nostra web: www.mygranchef.com on
podran descarregar-se les receptes realitzades.
Inici: Segona setmana d’ octubre (7 d’ octubre).
Preu: 45€/mes
Lloc: Menjador.
Més informació a: inscripcion@mygranchef.com
https://www.youtube.com/channel/UCOVRILzO4Q9UTrdBzBEwwyQ?view_as=subscriber

TALLER D’ACTIVITATS TÈXTILS (KATIA)
1r a 3r de Primària: Divendres de 14 a 15h
4t a 6è de Primària: Divendres de 13 a 14h
El taller d'activitats tèxtils és una proposta pràctica i creativa per aprendre diferents
manualitats tèxtils. Pensat perquè els infants aprenguin a treballar amb diferents fibres
i teixits com la llana, els fils de cotó o les teles, aplicant diverses tècniques tradicionals
com el punt, el ganxet, la costura...
Inici: Primera setmana d’ octubre (2 d’ octubre).
Preu: 25€/mes
Monitora: Jessica Sanguino (jsanguino@katia.com)
Lloc: Aula a concretar.
Objectiu: És una activitat d'expressió artística i el que volem és fomentar la creativitat i
l'autonomia dels infants.
Volem que s'ho passin bé mentre treballem aspectes tan fonamentals com el rigor, la
paciència, conceptes logicomatemàtics, psicomotricitat fina, responsabilitat i consolidem processos cognitius bàsics en el desenvolupament dels infants.

ACTIVITATS D’ IDIOMES
FRANCÈS
5è de Primària a Batxillerat
• Migdies 5è i 6è Primària (49,50€/mes): Classes de 1 hora de durada. Dos migdies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts
i dijous), coordinades amb l’horari de menjador de l’escola.

• Tardes 5è i 6è Primària (49,50€/mes): Classes de 1 hora de durada. Dues tardes a la setmana (dilluns i dimecres, de17:10
a 18:10).

• Tardes ESO (49,50€/mes): Classes de 1 o 2 hores de durada. Dimecres de 15:10 a 17:10h o dimarts i dijous de 17:10 a 18:10h.
• Tardes Batxillerat (49,50€/mes): Classes de 1 o 2 hores de durada. Dilluns de 15:10 a 17:10h o dimarts i dijous de 17:10 a
18:10h.

Inici: Dijous 1 d’Octubre.

r!

Bonjou

Inscripcions: Via correu electrònic (info@twelvebcn.com) a partir del 22 de Juny, només alumnes nous.
Les baixes es podran efectuar al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes a través d’aquest correu electrònic,
indicant el nom de l’alumne i el motiu de la baixa.

Lloc: Aula a concretar.
Objectiu: Programa basat en l’aprenantatge natural de la llengua, grups reduïts, uniformitat lingüística, professorat
especialitzat i classes amb dinàmica de conversa. Les classes es reforcen amb material audiovisual, tallers, jocs, sense
carregar massa a l’alumne/a i plantejant l’aprenantatge com un joc en un altre idioma.

ANGLÈS

BYE!

P3 a Batxillerat
• Matins P4-P5, Primària i ESO (95€/mes): de dilluns a divendres (5 dies a la setmana) de 8:15 a 8:55h.
• Migdies Infantil i Primària (49,50€/mes): Classes de 1 hora de durada. Dos migdies a la setmana (dilluns i dimecres o
dimarts i dijous), coordinades amb l’horari de menjador de l’escola.

• Tardes Infantil i Primària (49,50€/mes): Classes de 1 hora de durada. Dilluns i dimecres de 17:20 a 18:10h.
• Tardes ESO (49,50€/mes): Classes de 1 o 2 hores de durada. Dimecres de 15:10 a 17:10h o dimarts i dijous de 17:10 a 18:10h.
• Tardes Batxillerat (49,50€/mes): Classes de 1 o 2 hores de durada. Dilluns de 15:10 a 17:10h o dimarts i dijous de 17:10 a
18:10h.

Coaching en anglès: Primària, Secundària i Batxillerat
• Sessions individuals: 1 tarda de 17:05 a 18:05h (150€/mes) o dues tardes de 17:05 a 18:05h (225€/mes).
• Sessions per parelles: 1 tarda de 17:05 a 18:05h (75€/mes) o dues tardes de 17:05 a 18:05h (112,50€/mes).
Inici: Dijous 1 d’Octubre.
Inscripcions: Via correu electrònic (info@twelvebcn.com) a partir del 22 de Juny, només alumnes nous.
Les baixes es podran efectuar al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes a través d’aquest correu electrònic,
indicant el nom de l’alumne i el motiu de la baixa.

Lloc: Aula a concretar.
Objectiu: Programa basat en l’aprenantatge natural de la llengua, grups reduïts, uniformitat lingüística, professorat
especialitzat i classes amb dinàmica de conversa. Les classes es reforcen amb material audiovisual, tallers, jocs, sense
carregar massa a l’alumne/a i plantejant l’aprenantatge com un joc en un altre idioma.

ACTIVITATS DE LLEURE I ESTIU

CAMPAMENTS
5è de Primària fins 2n d’ESO
Primera quinzena de Juliol
Preu: 398€ (preu orientatiu)
Contacte:
campamentosycamino@padredamiansscc.net
Lloc: Casa de colònies a concretar.
Objectiu: Activitat organitzada per l’equip de
Pastoral del nostre col·legi, dirigida als alumnes
d’edats compreses entre 5è de Primària i 2n
d’ESO.
L'objectiu és promoure l’experiència personal
de Jesús en un context d’educació en el temps
de lleure.
El grup de monitors està format per professors i
antics alumnes del col·legi, assegurant així la
continuïtat de la tasca educativa que es realitza
a l’escola.

CAMINO DE SANTIAGO
3r d’ESO fins 2n de Batxillerat
Segona quinzena de Juliol
Preu: 365€ (preu orientatiu)
Contacte:
campamentosycamino@padredamiansscc.net
Lloc: Camino del Nord o Francès.
Objectiu: Activitat organitzada per l’equip de
Pastoral del nostre col·legi, dirigida als alumnes
d’edats compreses entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat.
L'objectiu és promoure l’experiència personal
de Jesús mentre es camina el Camino de Santiago (el del nord o el francès).
El grup de monitors està format per professors i
antics alumnes del col·legi, assegurant així la
continuïtat de la tasca educativa que es realitza
a l’escola.

Sagrados Corazones
Avda. Vallvidrera 10 | 08017 Barcelona
Tel. 93 203 12 74
Fax. 93 205 63 59
www.padredamiansscc.org
extraescolars@padredamiansscc.net

