
ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

2022 - 2023 



ACTIVITATS DE MIGDIA (13:50 H A 14:50 H) 
ACTIVITATS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

ESCACS P5 1r 2n i 3r EP     4t 5è i 6è EP i ESO   

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ 
PLAYCODE  ACADEMY 

4t 5è i 6è EP     1r 2n i 3r EP   

EXPRESSART   Ed. Primària       

LET'S DANCE         Ed. Primària 



ACTIVITATS DE TARDA (17:00 H A 18:00 H) 

ACITIVITATS DE TARDA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

ESCOLA DE BÀSQUET 1r i 2n EP  1r i 2n EP   

ANGLÈS 
ED. INFANTIL 

PRIMÀRIA-ESO 
  

ED. INFANTIL 
PRIMÀRIA-ESO 

    



ESCACS  
Els escacs no és només un joc de taula, també és una oportunitat per 

estimular i entrenar la lògica del nostre pensament a la vegada que, de 

manera dinàmica, ens entretenim. L’activitat serà duta a terme per professors 

qualificats d’ESCAC I MAT 

 

Alguns beneficis dels Escacs, entre altres: 

• Incrementa la capacitat lectora. 

• Potencia la memòria. 

• Ajuda a resoldre problemes. 

• Millora la creativitat. 

EXTRAESCOLARS DE MIGDIA 

TEMPS: 1 hora a la setmana 

de 13,50 a 14,50 h 

GRUPS: Ed Infantil (només P5) Ed. Primària  ESO 

PREU TRIMESTRAL 

Usuaris menjador:  69€ 

No usuaris menjador: 85€ 



LET’S DANCE  
Alguns beneficis del ball: 

• És un espai on l’alumnat alumnes exerciten la coordinació, l’agilitat en els 

moviments i l’equilibri. 

• Millora l’autoestima del nen i nena. 

• Millora la seva condició física. 

• Ajuda a guanyar elasticitat 

TEMPS: 1 hora a la setmana de 13,50 a 14,50 h 

EXTRAESCOLARS DE MIGDIA 

GRUPS: 1r,  2n I 3r 

PREU TRIMESTRAL:  
 
Usuaris menjador:  55€  
No usuaris menjador: 67€   

GRUPS: 4t,  5è, 6è I ESO 



EXPRESSART  
ExpressArt és una activitat pensada per endinsar-se en el món de 

l’art i afavorir aquelles capacitats artístiques relacionades amb 

aquest tema, és un espai dinàmic on es pot aprendre a la vegada 

que s’ho passen bé. 

Objectius relacionats directament amb el taller:  

• Potenciar la creativitat 

• Explorar el món de la pintura 

• Desenvolupar l’expressivitat 

• Conèixer les tècniques del dibuix 

• Aprendre de l’art 

TEMPS: 1 hora a la setmana de 13,50 a 14,50 h 

EXTRAESCOLARS DE MIGDIA 

PREU TRIMESTRAL:  
 
Usuaris menjador:  78€ 
No usuaris menjador: 91€  

GRUPS Ed,. Primària 



PLAYCODE ACADEMY 
(Robòtica i programació) 
Introduir els nostres infants en el món de les noves tecnologies més 

avançades a vegades pot ser una feina complicada.  

Resulta atractiu treballar-ho des d'una activitat que potencïi la seva 

pràctica i utilització. L’empresa Play Code Academy serà 

l’encarregada de portar a terme aquesta activitat. 

TEMPS: 1 hora a la setmana de 13,50 a 14,50 h 

EXTRAESCOLARS DE MIGDIA 

PREU TRIMESTRAL:  
 
Usuaris menjador:  82€  
No usuaris menjador: 94€  

GRUPS: Primària i ESO 



ESCOLA DE BÀSQUET  
El bàsquet és un dels esports que es pot començar a practicar des de les 

edats més primerenques.  

 

Beneficis físics 

• Aporta una bona coordinació. 

• Exercita la concentració i activa una espectacular rapidesa de reflexos. 

• També desenvolupa l'agilitat i les habilitats locomotrius a més d'aportar 

una gran resistència. 

 

Beneficis emocionals 

Per ser un esport d'equip, el bàsquet fomenta la sociabilitat, ideal per als nens 

i nenes tímides. A més, la pròpia dinàmica del joc ensenya a actuar amb 

rapidesa, a prendre decisions i a resoldre les situacions problemàtiques. 

TEMPS: 2 hores a la setmana 

EXTRAESCOLARS DE TARDA 

GRUPS: 1r I  2n d’EP  

PREU TRIMESTRAL: 96€  

DIA: Dilluns I dimecres de 17h a 18h 



ANGLÈS  

TEMPS: 2 hores a la setmana 
             1  hora a la setmana (dil luns o dimecres) 

EXTRAESCOLARS DE TARDA 

GRUPS:  Ed. Infantil  Primària i ESO 

PREU TRIMESTRAL: 1 hora 165€        2hores: 255 €   

DIA: Dilluns i dimecres de 17h a 18h 
 

Idiomes Tarradellas és una escola d’idiomes que porta més de 20 anys 

oferint un servei professional i alhora proper als seus alumnes. 

 

L’experiència ens diu que hi ha dos aspectes bàsics a l’hora d’ensenyar els 

petits i joves: 

Naturalitat: 

Els nens són capaços d’aprendre una llengua estrangera tal i com ho fan 

amb la seva llengua materna, sense etiquetes ni normes. 

Motivació: 

Els alumnes contents i motivats aprenen quasi sense esforç; per això 

utilitzem el mètode CLIL, amb el qual parlem del que els interessa 

(experiments, històries, teatre…) en anglès 



Enllaç al formulari d'inscripció  
 

Qualsevol dubte contacteu amb: 
extraescolars@franciscanespoblenou.org 

ES39 0182  0206  31  0201693924 

És imprescindible indicar el nom de l’alumne i l’activitat en el comprovant de l' ingrés. 

 

Compte BBVA 

https://forms.gle/G7qEVJX7au85K3BVA
https://forms.gle/HKvabL3boGvS2a9L9
https://forms.gle/HKvabL3boGvS2a9L9

