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PRESENTACIÓ 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us presentem les activitats extraescolars del curs 16-17. Avancem enguany la publi-

cació del projecte així com la informació, horaris i preus a fi de facilitar-vos l’orga-

nització del proper curs.  

Hem volgut realitzar un pas més en la millora i gestió de les activitats per això: 

- Ampliem l’oferta esportiva amb activitats com patinatge, tenis taula i karate. 

- Ampliem l’oferta d’instruments a l’activitat de música: saxofon, flauta traves-

sera, violí i violoncel. 

- Ens estrenem en l’àrea d’idiomes amb el xinès mandarí a partir de l’etapa 

d’infantil. 

- Generem una oferta d’activitats artístiques i creatives més sòlides: tallers cre-

atius, teatre i hip-hop que s’afegeixen a la robòtica ja existent. 

- Igualment recuperem i ampliem l’oferta d’activitats extraescolars per a adults 

més adequada a la demanda del moment: running, anglès, zumba i tallers 

de creació. 

Finalment, ens plau compartir amb totes les famílies l’alegria d’iniciar un nou pro-

jecte ja que des del proper curs incloem en sistema de qualitat ISO9001 la gestió de 

les activitats extraescolars. Aquest fet comportarà una millora en la gestió i difusió 

de l’oferta, gestió i organització de la definició i en els objectius a desenvolupar te-

nint en compte el projecte educatiu del centre. 

 

Equip Directiu 
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DADES D’INTERÈS 

Durada de les activitats extraescolars 

Totes les activitats extraescolars començaran el dia 3 d’octubre i finalitzaran el dia 31 

de maig de 2017, excepte l’activitat de bàsquet. 

Pagament 

Els pagaments es realitzaran pel rebut mensual al mateix compte bancari on es factura 

l’Escola. Cal tenir present que es facturaran  8 mensualitats, de l’octubre de 2016 al 

maig de 2017. 

A partir del mes d’octubre els càrrecs de les activitats extraescolars s’inclouran en el 

rebut ordinari que s’emet mensualment. 

Informació general  

Per motius organitzatius, si una activitat no arriba  al mínim d’alumnes establert, pot 

veure’s modificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es po-

dria anul·lar. Durant el mes de setembre, es penjaran els llistats de les activitats amb 

els alumnes. 

Reunió informativa 

Es realitzarà una reunió informativa el dia  9 de setembre de 2016, a les 17h, al Saló 

d’actes del Pavelló Pare Palau amb la finalitat de conèixer els  coordinadors, monitors 

de les diferents activitats, així com els objectius i els aspectes organitzatius que cal 

tenir en compte per a la participació en cada una de les activitats. 

Flexibilitat horària 

Segons el nombre d’inscrits i/o grups de nivells diferents es podrà realitzar un canvi o 

ajustament en el dia de l’activitat. Abans es consultarà amb les famílies implicades. 

Solapament dues extraescolars 

En el cas que hi hagi solapament d’horari de dues activitats de l’escola, podran partici-

par de l’activitat un sol dia  i es descomptarà el 50% de l’activitat a la qual no es pot 

assistir. 
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INSCRIPCIONS 
Aquestes són les activitats per a les extraescolars que proposem als vostres 

fills pel curs 2016-17. 

Període d’inscripcions 

El període d’inscripció serà del 27 de juny al 15 de juliol, via online. 

Procés d’inscripció i modificacions 

La inscripció de les activitats extraescolars s’ha d’emplenar mitjançant l’enllaç 

que trobareu a la pàgina web de l’escola (www.carmelites.cat) seguint les se-

güents instruccions: 

1. Accediu a la pàgina web www.carmelites.cat 

2. Cliqueu l’enllaç “Activitats extraescolars” 

3. Empleneu tenint en compte: activitat, curs, dies i horaris (migdia /tarda)  

Període d’inscripció 

L’admissió es fa per disponibilitat de places. L’escola pot variar la composició 

dels grups que es presenten per necessitats d’organització o per no arribar al 

nombre d’alumnes necessari per formar-los. 

Una vegada finalitzat el període d’inscripció, les possibles altes i baixes de les 

activitats es podran comunicar a través de secretaria@carmelites.cat i a Secre-

taria en horari de 9h a 13h i de 15h a 17h. 

Altes i baixes una vegada iniciat el curs 

L’alta i baixa d’una activitat extraescolar s’ha de comunicar abans que finalitzi el 

mes. Serà efectiva a partir del mes següent a la notificació. Cal comunicar-la a 

Secretaria en horari de 9h a 13h i de 15h a 18h mitjançant un document que es 

facilitarà. 
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Oferta activitats INFANTIL 

 

LLA
R

 1 

LLA
R

 2 

P
3 

P
4 

P
5 

ESCOLA BÀSQUET   X X X 

RÍTMICA PETITS   X X X 

NATACIÓ  X X X X 

PATINATGE    X X 

KARATE     X 

MÚSICA SENSIBILITZACIÓ 1  
(P3) 

  X   

MÚSICA  SENSIBILITZACIÓ 2 
(P4 i P5) 

   X X 

INSTRUMENT      

INICIACIÓ ANGLÈS   X X X 

XINÈS MANADARÍ PETITS     X 

ROBÒTICA PETITS     x 

OBJECTIUS GENERALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 Generar una oferta educativa d’activitats extraescolars de qualitat 

que arribi a tots els alumnes de l’escola: des dels més petits fins als 

més grans (incloses les famílies) 

 Donar continuïtat al projecte educatiu de centre amb les activitats 

extraescolars. 
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3
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4
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5
è 

6
è 

ESCOLA BÀSQUET X X     

BÀSQUET   X X X X 

RÍTMICA PETITS X X     

RÍTMICA GRANS   X X X X 

PATINATGE PETITS X X     

PATINATGE GRANS   X X X X 

TENIS DE TAULA   X X X X 

KARATE X X X X X X 

MÚSICA (Nivell Elem 1) X X X    

MÚSICA (Nivell Elem 2)    X X X 

INSTRUMENT X X X X X X 

TRINITY LEVEL 1 i 2 X X     

TRINITY LEVEL 3 i 4   X X   

TRINITY LEVEL 5 i 6     X X 

XINÈS MANADARÍ PETITS X X X    

XINÈS MANADARÍ MIT-
JANS 

   X X X 

ROBÒTICA MITJANS X X X    

ROBÒTICA GRANS    X X X 

TALLER CREATIU PETITS X X X    

TALLER CREATIU GRANS    X X X 

HIP HOP   X X X X 

JOVES MISSIONERS    X X X 

Oferta activitats PRIMÀRIA 
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Oferta activitats SECUNDÀRIA 

 

1
r 

2
n

 

3
r 

4
t 

B
A

TX
 

C
IC

LES 

BÀSQUET X X X X X X 

FUTBOL X X X X X X 

TENIS TAULA X X X X X X 

INSTRUMENT X X X X X X 

KET X X X X X X 

PET X X X X X X 

FIRST CERIFICATE X X X X X X 

XINÈS MANDARÍ GRANS X X X X X x 

ROBÒTICA SENIORS X X X X X X 

TALLER CREATIU GRANS X X     

TEATRE X X X X X X 

OBRIM CAMINS X X X X   

NOUS HORITZONS     X X 

ACTIVITATS  

BÀSQUET ADULTS X 

RUNNING X 

CANT X 

INSTRUMENT X 

ANGLÈS CONVERSA X 

ANGLÈS X 

ZUMBA X 

TALLER CREATIU ADULTS X 

Oferta activitats ADULTS 
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    ESPORTS 

 

 

COORDINADOR:  

          ESCOLA D’ESPORTS:  Joan Domènech 

     carmelitesesport@gmail.com    

  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

    Bàsquet     Karate 

 

     

    

 

 

 

 

 

                                           Gimnàstica rítmica 
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Escola de bàsquet   

  

   

     

 

 HORARI:      

 

 

   P3  -P4     P5 

                                 Dilluns, dimarts i dijous   Dilluns, dimarts i dijous 

                                 17h a 18h          17h a 18h   

     Lloc: Aula Psicomotricitat  Lloc: Gimnàs 

 

          1r EP      2n EP MASC i FEM 

         Dimarts i dijous    Dimarts i dijous 

                                  17h a 18.30h    17h a 18.30h 

                                  Lloc: Pistes    Lloc: Pistes            

 

 Objectiu 

 Passar-s’ho bé fent esport. 

 Millorar la motricitat a partir de les tècniques del bàsquet. 

 Transmetre valors com el respecte, responsabilitat, esforç... 

 

L’activitat de l’Escola de Bàsquet Carmelites es basa en la iniciació dels nens i 

nenes al món de la cistella mitjançant el 

joc. Per aquesta raó, el principal objectiu 

és que gaudeixin jugant a bàsquet i que 

aprenguin els fonaments tècnics per a la 

pràctica d’aquest esport. Valors que es 

transmeten són l’esperit de superar-se, 

l’esforç, el compromís... 

EDAT: Des de P3 a 2n EP 

EQUIPACIÓ (entrenaments): xandall 

EQUIPACIÓ PARTITS: Venda a l’escola  
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Bàsquet 
  

 

 

 

 

HORARI:   

 

 PREBENJAMINS I BENJAMINS  

 Alumnes 3r i 4t d’EP 

 

 FEMENÍ (3r EP)  MASCULÍ (3r EP)  

          Dimarts i dijous   Dimecres i divendres 

           17h a 18.30h         17h a 18.30h  

       

 FEM ENÍ (4t EP)  MASCULÍ (4t EP)           

 Dimarts i dijous   Dimecres i divendres 

 17h a 18.30h   17h a 18.30h 

 

 ALEVINS  

 Alumnes 5è i 6è d’EP 

 

 FEMENÍ (5è EP)  MASCULÍ (5è EP) 

 Dimarts i dijous   Dimecres i divendres 

 17h a 18.30h    17h a 18.30h 

 

 FEMENÍ (6è EP)  MASCULÍ (6è EP) 

 Dimarts i dijous   Dimecres i divendres 

 17h a 18.30h   17h a 18.30h  

 

            

 

    

EDAT: Des de 3r EP a Postobligatoris i adults 

LLOC: Pistes 

EQUIPACIÓ (entrenaments): xandall 

EQUIPACIÓ (partits): Venda a l’escola 
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Bàsquet 
 

 

PREINFANTIL I INFANTIL 

 Alumnes 1r i 2n d’ESO 

 

 

 FEMENÍ (1r ESO)  MASCULÍ (1r ESO) 

          Dimarts i dijous   Dilluns, dimecres i divendres 

 17h a 18.30h   17h a 18.30h 

 

 FEMENÍ (2n ESO)  MASCULÍ (2n ESO) 

             Dimarts i dijous   Dilluns, dimecres i divendres 

 17h a 18.30h   17h a 18.30h  

 

 

 CADETS 

 Alumnes 3r i 4t d’ESO 

 

 

 FEMENÍ (3r ESO)  MASCULÍ (3r ESO) 

          PENDENT 

 PENDENT 

 

 FEMENÍ (4t ESO)  MASCULÍ (4t ESO) 

             PENDENT     

 PENDENT 

 

 

 ADULTS 

 Postobligatoris i adults 

 

 Dimarts i dijous 

 18.30h a 20h 
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Futbol  
  

 

 

 

 

 

HORARI:   

 

 CADETS     JUVENILS 

 Alumnes 3r i 4t ESO   Alumnes Postobligatoris 

  

          Dilluns i dimecres    Dimarts i dijous 

           18.30h a 20h            18.30h a 20h 

       

   

           

 

    

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAT: ESO i  Postobligatoris i adults 

LLOC: Pistes 

EQUIPACIÓ: Xandall o roba còmoda 
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Rítmica  

 
 

 

HORARI:      

 

 PETITS/ES (P3 a 2n EP)  GRANS  (3r EP a  6è EP) 

  Dimecres i divendres   Dimarts i dijous    

  17h a 18h       17h a 18h        

 

 Objectiu                    
 Fomentar el coneixement i la pràctica de la gimnàstica. 

 Fomentar valors personals entre els companys. 

 Transmetre valors com el respecte,  responsabilitat, esforç... 

 

La gimnàstica rítmica és un dels esports més creatius, que deixa lloc a la imagi-

nació, com gairebé totes les disciplines relacionades amb la música i l’expressi-

vitat corporal, així com les modalitats de la dansa. 

 

 

 

 

  

EDAT: Des de P3 a  6è EP 

LLOC: Gimnàs  

EQUIPACIÓ: Xandall escola 
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Patinatge 

 

 
 HORARI:      

  PETITS/ES     GRANS   

  (P4 a 2n EP)   (3r EP a  6è EP) 

  MIGDIA    MIGDIA 

  Divendres, 14h a 14.50h   Divendres, 14h a 14.50h 

  Lloc: Pati Secundària   Lloc: Pati Secundària 

   

  TARDA     TARDA  

  Dilluns, 17h a 18h    Dilluns, 17h a 18h  

  Lloc: Passadís aules P3 amb pati ESO Lloc: Passadís aules P3 amb pati ESO  

  

En l’activitat extraescolar de Patinatge en línia treballem des de la base ensenyant a 

l’alumne/a les tècniques essencials per patinar amb seguretat, a partir d’aquí combi-

nem les diverses especialitats (velocitat, freeskate (ball en patins) i hoquei línia). 

 

Les classes tindran una atenció individualitzada a les aptituds de cada nen/a, amb una 

avaluació continuada i individual. 

Les sessions combinen diferents disciplines per tal de poder fer exercicis tant de tècni-

ca, equilibri, força, flexibilitat, coordinació, tot això combinat també amb jocs i classes 

amenes per tal que els alumnes aprenguin alhora que gaudeixen amb l’esport. 

Cada grup podrà tenir un màxim de 10-12 alumnes per monitor. 

 

 Objectius                    
 Afavorir la relació entre companys a través de l'esport. 

 Estimular l’activitat física i introduir  l’infant en el món de l’esport. 

 Potenciar el treball individual i en equip. 

 Potenciar la creació i regularització d’hàbits. 

EDAT: Des de P4 a 6è d’EP 

MATERIAL:  Patins i proteccions 



16 

 

Natació 
 

 

 

 

 

 

  HORARI:      

 

   LLar2 i P3  P4 i P5          

   Dilluns    Dijous 

                           17.20h a 18h  17.20h a 18h 

 

 Objectius                    
 Adaptar-se al medi aquàtic. 

 Dominar el medi aquàtic i desplaçaments bàsics. 

 Iniciar-se a la tècnica d’estils. 

 Transmetre valors com el respecte,  responsabilitat, esforç... 

 

 

  

EDAT: Des de LLAR 2 a P5 

LLOC: Royal Tarraco 

EQUIPACIÓ:  Banyador, casquet,  xancles, tovallola o barnús 
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Tenis de taula 

 

 

 

 

   

 

  HORARI:      

 

   MIGDIA   TARDA  

   Dimarts    Dilluns  

   14h a 14.50h   17h a 18h 

     

      

 Objectiu                    
 Familiaritzar-se amb l’esport des d’una vessant divertida i amena. 

  Desenvolupar la capacitat de reacció, anticipació i explosivitat, 

 treballant alhora l'exigència física i mental del jugador. 

 Transmetre valors com el respecte,  responsabilitat, esforç... 

 

     

 

     

 

 

EDAT: 3r EP fins a Postobligatoris 

LLOC:  Pendent 

MATERIAL: Pales i pilotes 
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Karate 
 

 

 

 

   *El monitor/a ja informarà a la reunió inicial si és necessari  

   comprar un karategi (quimono) 

 

   HORARI:      

    TARDA  

    Dimecres i divendres 

    17h a 18h 

 

La proposta de realitzar Karate a la nostra escola esdevé pel fet d’oferir 

una pràctica esportiva més individual i antagònica d’un esport col·lectiu 

sense renunciar als valors de qualsevol pràctica esportiva. A nivell mental, 

la concentració en la respiració i la relaxació per poder desenvolupar l’acti-

vitat pot ser beneficiós en altres àmbits com l’estudi, el treball, les relaci-

ons personals... 

En els nivells d’iniciació, el nivell tècnic és bàsic i es vol aconseguir una 

realització dels exercicis de la forma més correcta possible. El joc en edat 

més baixes és imprescindible. 

 

Objectius                    
 Potenciar el desenvolupament de la flexibilitat i l’elasticitat. 

   Afavorir la coordinació, el sentit de l’espai i el desenvolupament 

 equilibrat del cos. 

   Transmetre la importància del respecte vers els altres comença 

 per ser respectuós per si mateix (carisma personal, extraversió, 

 autoajuda, confiança amb si mateix i les seves capacitats, higie-

 ne...). 

EDAT: Des de P5 a 6è d’EP 

LLOC:  Aula psicomotricitat 

EQUIPACIÓ: Roba còmoda* 
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MÚSICA 
 

COORDINADORS:  

  MÚSICA:     Marta Solé 

      marta@estudidemusica.com 

 

Aprendre música va més enllà: és un art que fa treballar tots els sentits i ajuda 

a desenvolupar el pensament abstracte. Amb l’aprenentatge d’un instrument 

es desenvolupa la concentració a la vegada que la motricitat més fina. Ja ho 

diuen que “Qui canta els mals espanta...” doncs què esperem? Cantem i to-

quem! 
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 Iniciació a la música 

 
 

Música a P3, Al meu fill li encanta la música, no és massa aviat? 

La Música envolta els nostres fills des que neixen i, diuen alguns, que fins i tot a la 
panxa de la mare ja en són sensibles i és per això que des de l’Estudi apostem pels 
més petits: un curs pensat per a fomentar el seu desenvolupament a través de la 
música. Per naturalesa els infants tenen tendència a imitar el que veuen i el que 
escolten, les cançons que canten els avis, els pares, la que escolten a la televisió, a 
la ràdio… riuen i creen moviments a partir dels estímuls que la música els provoca.  

L’Estudi és l’única escola que imparteix aquest curs perquè creiem que mai és mas-
sa aviat per començar a fomentar aquesta sensibilitat i que ajuda el desenvolupa-
ment integral. 

És un programa que estimula la memòria, la imaginació, la concentració, la psico-
motricitat del cos en general i de cadascuna de les parts que el formen, el respec-
te, el fet de compartir amb els companys i col·laborar a la seva autonomia. 

 HORARI:     

 Sensibilització 1 (P3) 

  Divendres 
  17h a 17,45h 

  Lloc: Aules Infantil 

 

 

Música a P4 i P5   

L’objectiu de l’Estudi per als alumnes d’aquestes edats és iniciar-los en els coneixe-
ments teòrics de la música a la vegada que els pràctics. En aquest curs es comen-
cen a reconèixer els símbols en el pentagrama i que després utilitzaran quan co-
mencin a tocar un instrument musical. Segueixen treballant molt a nivell sensorial i 
d’assimilació a nivell auditiu pel que fa al reconeixement de les notes musicals i 
ballant per a treballar l’assimilació de la pulsació interna, base fonamental per a la 
interpretació de la música. 

 HORARI:     

 Sensibilització 2 (P4 i P5) 

  Dimarts 
  17h a 18h 

  Lloc: Aules Infantil 

EDAT: Des de P3 a P5  
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Música 
 

Nivell Elemental 1 (1r a 3r ) 

El pentagrama és el mitjà que ens ajuda a poder interpretar la música. En 
aquest nivell els aprenentatges es dirigeixen a ensenyar els alumnes a reconèi-
xer i reproduir, en el pentagrama, tots els símbols bàsics per a poder tocar 
l’instrument que hagin escollit. Ensenyarem, també, la necessitat de practicar, 
a casa, perquè l’assimilació del llenguatge musical sigui més efectiu i ràpid. Els 
coneixements s’adaptaran a les necessitats dels alumnes. 

 

 HORARI:      

 Nivell  elemental 1  (1r a 3r EP)   

  Dilluns 
  17h a 18h 

  Lloc: Aula Música  Primària 

 

 

     

 

Nivell Elemental 2 (4t a 6è EP) 

En aquest nivell els aprenentatges es dirigeixen a assentar definitivament tots 
els coneixements teòrics en el pentagrama, s’amplien els aprenentatges bàsics 
cap a ritmes, pulsacions i entonacions més complexes. Els coneixements s’a-
daptaran als coneixements dels alumnes.  

 

 HORARI:     

 Nivell elemental 2 (4t a 6è EP) 

  Dimecres 
  17h a 18h 

  Lloc: Aula Música  Primària 
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Instrument 
 
 Classes compartides o individualitzades 
 

  VIOLÍ 

  VIOLA 

  VIOLONCEL 

  GUITARRA 

  PIANO 

  FLAUTA TRAVESSERA 

  CLARINET 

  SAXOFON 

  CANT 

 

 

 

  HORARI:      

  *A concretar amb la coordinadora. Horaris personalitzats. 

  Lloc: Aula Música Pavelló 
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     Conjunt de guitarres 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Audició de piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Conjunt de vent metall 
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ESCOLA d’IDIOMES 
COORDINACIÓ:  

  ESCOLA D’IDIOMES:  Marta Rovira  

       marta.rovira@carmelites.cat 

 

L’escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de continuar la formació en anglès 

dins al mateix centre, però en grups més reduïts i amb una metodologia basada en 

l’enfocament comunicatiu, preparant així els alumnes perquè coneguin l’anglès i 

l’utilitzin de manera fluïda i natural. 

 

Objectius 

 Millorar el nivell d'anglès dels alumnes. 

 Treballar les destreses orals, escrites i de comprensió en un ambient familiar i a través 

d'un mètode dinàmic i comunicatiu. 

 Millorar la fluïdesa dels alumnes en llengua anglesa. 

 Acompanyar els alumnes en el desenvolupament de les seves destreses per a poder 

comunicar-se amb efectivitat. 

 Preparar els alumnes per superar amb èxit els exàmens del Trinity College i de Cam-

bridge University. 
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Iniciació a l’anglès 

 
 

 

 

Aquests són cursos dirigits als més petits de l’escola, on es comença el con-

tacte amb l’anglès a través de cançons, jocs, contes i material interactiu. 

D’aquesta manera, els alumnes comencen a aprendre l’anglès en un entorn 

lúdic i didàctic que assenta les bases per a continuar l’aprenentatge en ni-

vells superiors. 

 

 HORARI:      

 

   P3    P4 i P5  

   Dimarts i dijous   Dilluns i dimecres 

   17h a 18h   MIGDIA 14h a 15h   

       TARDA 17h a 18h  

          

  

    

  

 

 

EDAT: P3, P4 i P5 

LLOC:  Aules Infantil 
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Anglès Primària 
 

 

 

 

El nostre centre ha estat certificat pel Trinity College of London com a centre preparador 

per als seus exàmens orals (GESE). Per aquest motiu, des de 1r de primària i fins a 6è es 

prepara als alumnes per als nivells de l’1 i fins al 6 d’aquest examen. Durant el curs, els 

alumnes aprenen a comunicar-se oralment en anglès, a la vegada que es familiaritzen amb 

la gramàtica i el vocabulari, per a què a final de curs  puguin presentar-se, de manera volun-

tària, a la convocatòria de l’examen que es realitza a l’escola. Els nivells als quals es presen-

ten els alumnes interessats a realitzar l’examen són valorats pels seus professors. 

 

  HORARI:      

 

    LEVEL 1 i 2 (1r i 2n EP)    

     MIGDIA Dimarts i dijous, 14h a 15h 

     TARDA Dilluns i dimecres, 17h a 18h 

     

    LEVEL 3 i 4 (3r i 4t EP) 

     MIGDIA  Dilluns i dimecres, 14h a 15h 

     TARDA  Dimarts i dijous, 17h a 18h 

 

    LEVEL 5 i 6 (5è i 6è EP) 

  MIGDIA Dilluns i dimecres, 14h a 15h 

  TARDA  Dimarts i dijous, 17h a 18h 

       

  

 

EDAT: 1r a 6è EP 

LLOC:  Aules Primària 
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Anglès Secundària i adults 

 
 

Els cursos dirigits als alumnes de secundària són cursos de preparació per als exàmens de 

Cambridge, concretament per als nivells KET, PET i FCE. Les sessions són d’1 hora 30 minuts  

per als dos últims nivells, per tal de poder preparar bé als nostres alumnes per als exàmens. 

En elles s’hi treballen amb profunditat les diferents parts de què consta l’examen, a la vegada 

que els alumnes treballen el vocabulari i la gramàtica relacionats amb cada nivell, així com la 

comunicació oral i la comprensió. Al final de cada curs s’ofereix una convocatòria d’examen 

voluntària, sempre assessorada pel professor/a i els resultats obtinguts en els exàmens de 

prova que es realitzen durant el curs. 

 

  HORARI:      

 KET    PET    FIRST CERTIFICATE  

 Dimarts i dijous  Dimarts i dijous  Dimarts i dijous  

 17h a 18h  17h a 18.30h  17h a 18.30h 

 

ANGLÈS ADULTS      

Aquests cursos ofereixen la possibilitat d'iniciar o millorar el domini de l'anglès en un entorn 

familiar i acollidor en un moment que aquesta llengua té una gran importància en el nostre 

entorn. A través d’un mètode comunicatiu es treballa la gramàtica, el vocabulari i les destre-

ses orals, de comprensió i escrites, a través de diferents activitats. 

    HORARI:       

     Dimecres     

     17h a 18h     

ANGLÈS CONVERSA 

Una classe dinàmica on es treballa la comunicació oral a través de diverses activitats per mi-

llorar la pronunciació, la fluïdesa, al mateix temps que es treballa el vocabulari i la gramàtica 

en una ambient familiar i en un grup reduït on cadascú té la possibilitat de participar. 

    HORARI:     

     Dimecres 

     18h a 19h 

EDAT: Des de 1r ESO fins a Adults 

LLOC:  Aules Secundària 
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Xinès 
 

 

 

  HORARI:      

 

 XINÈS PETITS (P5  a 3r EP) XINÈS MITJANS (4t EP a 6è EP)  

 Dijous     Divendres 

 17h a 18h    17h a18h 

     

  XINÈS GRANS (1r ESO a Postobligatoris) 

    Dimecres 

    17h a 18h 

 

Introducció a la llengua xinesa per a l’alumnat de diferents edats interessats a conèixer 

aquesta llengua des de la sensibilització inicial. 

El coneixement de llengües estrangeres no curriculars enriqueix el projecte plurilingüe 

de l’alumne/a. 

Quant a la metodologia, les classes es realitzen de manera interactiva i amena  mitjan-

çant jocs, audicions de cançons i pel·lícules. 

 

Per què estudiar xinès? 

 És l’idioma més parlat del món. 

 Dominar el xinès aportarà un valor diferencial de cara al seu futur. 

 Els alumnes aprenen l’idioma pràcticament sense esforç a través de l’estimula-

ció. 

 Aprendre altres idiomes millora i desenvolupa la seva capacitat mental. 

Objectius 

 Donar a conèixer la llengua xinesa i la seva cultura en un ambient familiar. 

 Transmetre valors com el respecte,  responsabilitat, esforç... 

       

     

EDAT: Des de P5 a Postobligatoris 

LLOC:  Aules Primària/Secundària 
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Robòtica 
COORDINACIÓ:  

 ROBÒTICA: Jordi Rincón    jrincon@dynamind.es 

 

 

ROBÒTICA BeeBot (P3 a P5) 

Què treballem? 

Es treballaran aspectes com l’estructuració, la lateralitat, la creativitat, el pensament divergent 

i l’expressió. 

Com es treballa a l’aula? 

Els infants programen el Bee-Bot utilitzant els botons de la part superior. Els alumnes inicien la 

programació seqüenciant els moviments pas a pas i progressivament s’incrementa la dificultat 

amb més d’una indicació en cada desplaçament de l’abella i corregint els errors en finalitzar el 

recorregut.  

  HORARI:         

  Divendres     

  17h a 18h     

     

 LEGO WeDo (1r i 2n EP) 

Què treballem?  

Visió espacial, estructuració del pensament,  

funcionament de mecanismes simples, creativitat i treball en 

equip.  

Com es treballa a l’aula?  

En grups reduïts, els alumnes construeixen cada dia un muntatge diferent de LEGO WeDo i 

posteriorment el programen amb l’entorn de programació per donar-li moviment. En finalitzar 

el muntatge i la programació els alumnes tenen el repte de modificar l’estructura o construir-

ne una de nova a partir de la seva imaginació.  

  HORARI:         

  Divendres     

  17h a 18h  

EDAT: P3 a Postobligatoris 

LLOC:  Aula informàtica Primària/Secundària 
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 Robòtica 
 

 LEGO We Do amb Scratch (3r i 4t EP) 

Què es treballa? 

 Visió espacial, estructuració del pensament, funcionament de mecanismes simples, 

creativitat i treball en equip. 

Com es treballa a l’aula? 

Els alumnes desenvolupen petits jocs amb l’ordinador fent ús de la plataforma Scratch. Els 

jocs poden ser animats per ordinador o interactius, utilitzant construccions de LEGO. El ni-

vell de dificultat de les propostes augmenta a mesura que els alumnes dominen l’entorn de 

programació.     

  HORARI:         

  Divendres     

  17h a 18h  

 

 

LEGO Mindstorm (5è i 6è EP) 

Què es treballa? 

 Resolució oberta de problemes, estructuració del pensament, funcionament de me-

canismes simples, creativitat i treball en equip.  

Com es treballa a l’aula? 

A cada sessió es proposa als alumnes un repte per resoldre’l en equip a partir de la progra-

mació d’aquest robot. La funció del mestre consisteix a resoldre els dubtes dels alumnes i 

orientar les seves idees per aconseguir que resolguin de forma eficaç el problema plantejat. 

       

  HORARI:         

  Dimecres     

  17h a 18h  
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 Robòtica 

 TALLERS TECNOLÒGICS (Secundària) 

1r Trimestre—Placa Sparkfun ARDUINO 

Què es treballa? 

Estructuració del pensament, funcionament de muntatges electrònics simples, programació 

amb arduino i codi tipus “scratch”, creativitat: desenvolupament de projectes propis i treball 

en equip. 

Com es treballa a l’aula? 

Els alumnes fan petits muntatges electrònics que els posen en contacte amb components 

electrònics bàsics amb una placa que ja té una sèrie d’elements integrats. Arduino és una 

tecnologia “Open Hardware” i “Open Software”. L’apropament a aquesta tecnologia permet 

el desenvolupament de robots que faciliten la introducció a l’electrònica, la programació 

textual i el disseny. 

2n Trimestre—Creació de videojocs amb Scratch 

Què es treballa? 

Estructuració del pensament, desenvolupament de la lògica i les capacitats de raonar, orga-

nització i planificació d’un treball de durada mitjana, creativitat (desenvolupament de les 

pròpies idees) i (treball en equip: resolució de problemes particulars). 

Com es treballa a l’aula? 

Scratch és un llenguatge de programació que amb blocs permet que els alumnes entenguin 

la programació de forma molt senzilla. Els alumnes poden generar jocs, històries interactives 

o animacions a partir de la programació d’imatges i sons. 

3r Trimestre— Disseny gràfic i aplicacions 

Primer es coneixeran diferents programes de disseny gràfic i es valoraran les diferències i el 

millor aprofitament de cadascun. Un  programa de disseny gràfic en 3D permet dissenyar 

diferents tipus de peces i figures. Per tal d’adquirir aquests conceptes, es presenten als 

alumnes diversos exercicis bàsics que es complementaran amb un projecte integrador final. 

El projecte final pot anar dirigit a impressió 3D o a realitat augmentada. 

  HORARI:         

  Divendres     

  15.30h a 16.30h  
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Taller creatiu 
 

COORDINACIÓ:  

  TALLER CREATIU: Elena Pascual  

      elena.pascual@carmelites.cat 

 
 

 

 HORARI:      

 

  PETITS (1r EP a 3r EP)  GRANS (4t EP a 2n ESO) 

  Dijous     Divendres 

  17h a 18.30h    17h a 18.30h 

  Lloc: Aula Primària   Aula Secundària 

   

     

 Objectius                    
 Iniciar-se amb les manualitats. 

 Treballar les manualitats des d’un punt de vista educatiu. 

 Saber treballar en grup. 

 Conèixer els diferents materials i saber-los treballar.  

 Desenvolupar la creativitat de cadascú .  

 

Es realitzaran activitats on es treballaran diferents tècniques: dibuix, pintura, 

ceràmica, mosaic, paper maixé, manualitats en general.  

     

EDAT: Des de 1r EP a 2n ESO 

MATERIAL: Inclòs en l’activitat 
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Teatre 
COORDINACIÓ:  

  TEATRE:  Laia Sans 

     laia.sans@carmelites.cat 

 

 

 

 

  HORARI:      

    TEATRE 

    Divendres 

    15h a 17h          

         

 Objectiu        

  Aprendre tècniques bàsiques d’interpretació. 

  Experimentar amb el propi cos i amb els sentiments i emocions. 

 Conèixer i analitzar la nostra pròpia veu (dicció, projecció i modulació). 

 Descobrir tot allò que envolta la representació teatral. 

    Preparar la posada en escena d’una petita obra teatral. 

 

Aquest taller aproparà els joves al joc escènic i a la realitat de la representació tea-
tral d’una forma lúdica i participativa. Prendrem consciència del nostre cos i de la 
nostra veu, i els utilitzarem com a eines indispensables per crear i desenvolupar 
diferents personatges. A més, ens endinsarem de ple en el món de l’espectacle 
teatral, ja que crearem una petita obra de teatre des de zero, la treballarem des de 
totes les vessants: interpretació, vestuari, escenografia..., i la compartirem amb 
tots vosaltres! 

 

EDAT: Secundària 

LLOC:  Saló d’actes 
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Hip hop 
COORDINACIÓ:  

  HIP HOP: Elena Pascual  

      elena.pascual@carmelites.cat 

 
 

 

 

  HORARI:      

    HIP HOP 

    Dilluns 

    17h a 18h     

   

 

 Objectius                    
 Conèixer, valorar i controlar el propi cos i les seves possibilitats motrius. 

 Desenvolupar la iniciativa personal i l’hàbit del treball en equip. 

 Afavorir el desenvolupament motor i les capacitats d’expressió corporal. 

 Transmetre valors com el respecte,  responsabilitat, esforç... 

EDAT:  3r EP a 6è EP 

LLOC:  Saló d’actes 

EQUIPACIÓ: Roba còmoda  
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Activitats Pastoral  
(Joves MILPA) 
COORDINACIÓ:  

 MILPA: Leonor Navarro   leonor.navarro@carmelites.cat 

 

 

 

Educació en el lleure d’infants i joves. Volem que els alumnes siguin els propis prota-

gonistes de fer que el seu creixement i aprenentatge sigui actiu i compromès amb 

ells mateixos i l’entorn que els envolta.  

 

JOVES MISSIONERS   

4t, 5è i 6è EP 

Objectius: 

 Acompanyar els nostres alumnes en el seu creixement personal portant a terme 

l’educació en valors. 

 HORARI:         

  Divendres     

  17h a 18h  

  

OBRIM CAMINS   

ESO  

Objectius: 

  Compartir espais de convivència, coneixement propi i diàleg, descobrint i com-

partint els propis valors i els dels companys a través de tallers, jocs, sortides i 

colònies d’estiu.    

HORARI:        

  Divendres     

  15h a 17h  

EDAT: Cicle Superior EP, ESO i Postobligatoris 

LLOC:  Diversos espais segons l’activitat 
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 NOUS HORITZONS  

 Postobligatoris 

            

  

 Objectius: 

   Descobrir espais de reflexió i de pregària per mirar el més profund de cada un  per 

trobar-se amb si mateix, amb els altres i amb Déu.    
  

 HORARI:         

  Divendres 16h a 17h     

  Trobades quinzenals 
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 Adults 
   

         HORARI  LLOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  * Per saber el dia que s’inicia i s’ha quedat, poseu-vos en contacte amb   

 el coordinador (Joan Domènech: carmelitesesport@gmail.com)   

 

 

BÀSQUET* 

Acordar dia entre els 

participants,  18.30h a 

20h 

Pista 

RUNNING Divendres, 19h Punt de trobada 

ANGLÈS CONVERSA Dimecres,  18h a 19h Aula Pavelló 

INICIACIÓ ANGLÈS Dimecres, 17h a 18h Aula Pavelló 

ZUMBA Dilluns, 18h Saló d’actes 

TALLER CREATIU 

ADULTS 
Dijous, 17h Pavelló 

INSTRUMENTS i 

CANT 

A determinar   

individualment 
Pavelló 
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INFANTIL 
P3 

 

 

 

 

 
 

P4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5 

 

 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

Bàsquet Bàsquet  Bàsquet  17h a 18h 

17h a 18h   Rítmica  Rítmica 

17,20h a 18h Natació     

17h a 18h  Anglès  Anglès  

17h a 17,45h     Música 

17h a 18h     Robòtica 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14h a 15h Anglès  Anglès   

14h a 15h     Patinatge 

17h a 18h Bàsquet Bàsquet  Bàsquet  

17h a 18h   Rítmica  Rítmica 

17.20h a 18h   Natació   

17h a 18h Patinatge     

17h a 18h Anglès  Anglès   

17h a 18h  Música    

17h a 18h     Robòtica 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14h a 15h Anglès  Anglès   

14h a 15h     Patinatge 

17h a 18h Bàsquet Bàsquet  Bàsquet  

17h a 18h   Rítmica  Rítmica 

17h a 18h   Karate  Karate 

17.20h a 18h   Natació   

17h a 18h Patinatge     

17h a 18h Anglès  Anglès Xinès  

17h a 18h  Música    

17h a 18h     Robòtica 
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PRIMÀRIA 
1r i 2nEP 

 

 

 

 

3r i 4t EP 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

14h a 15h  Anglès L 1 i 2  Anglès L 1 i 2  

14h a 15h     Patinatge 

 Bàsquet  Bàsquet  17h a 18.30h 

17h a 18h   Rítmica  Rítmica 

17h a 18h Patinatge     

17h a 18h   Karate  Karate 

17h a 18h Anglès L 1 i 2  Anglès L 1 i 2   

17h a 18h    Xinès  

17h a 18h     Robòtica 

17h a 18h    Taller creatiu  

17h a 18h Música     

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

14h a 15h Anglès L 3 i 4  Anglès L 3 i 4   

14h a 15h  Tenis de taula   Patinatge 

 Bàsquet FEM  Bàsquet FEM  17h a 18.30h 

17h a 18.30h   Bàsquet MASC  Bàsquet MASC 

17h a 18h  Rítmica  Rítmica  

17h a 18h Patinatge     

17h a 18h Tenis de taula     

17h a 18h   Karate  Karate 

17h a 18h  Anglès L 3 i 4  Anglès L 3 i 4  

17h a 18h    Xinès (3r EP) Xinès (4t EP) 

17h a 18h Música (3r)  Música (4t)   

17h a 18.30h     Robòtica  

17h a 18h    Taller creatiu (3r ) Taller creatiu(4t) 

17h a 18h  Hip hop     
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PRIMÀRIA 
5è i 6èEP 

 

NIVELLS ANGLÈS—Els alumnes es poden examinar segons el seu nivell d’anglès, indepen-

dentment del curs on estigui. 

 

 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

14h a 15h Anglès L 5 i 6  Anglès L 5 i 6   

  Tenis de taula   Patinatge 

 Bàsquet FEM  Bàsquet FEM  17h a 18.30h 

17h a 18.30h   Bàsquet MASC  Bàsquet MASC 

17h a 18h  Rítmica  Rítmica  

17h a 18h Patinatge     

17h a 18h Tenis de taula     

17h a 18h   Karate  Karate 

17h a 18h  Anglès L 5 i 6  Anglès L 5 i 6  

17h a 18h     Xinès 

17h a 18h   Música    

17h a 18.30h    Robòtica   

17h a 18h     Taller creatiu  

17h a 18h Hip hop     
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SECUNDÀRIA 
ESO 

POSTOBLIGATORIS I ADULTS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

14h a 15h  Tenis de taula    

17h a 18.30h  Bàsquet FEM  Bàsquet FEM  

17h a 18.30h Bàsquet MASC  Bàsquet MASC  Bàsquet MASC 

17h a 18h      

17h a 18h Tenis de taula     

17h a 18h  KET/PET  KET/PET  

17h a 18.30h  FIrst Certif/PET  First Certif/PET  

17h a 18h   Xinès   

15h a 17h     Teatre 

15.30h a     Robòtica 

17h a  18h     Taller creatiu  

(1r i 2n ESO) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

18.30h a 20h  Bàsquet   Bàsquet   

18h a 19h Zumba     

19h     Running 

17h a 18h   Iniciació anglès   

18h a 19h   Anglès conversa   

17h a 18h    Taller creatiu  

17h a 18h      



42 

 

 

 

 

  

 

  

     

     

     

         

   

     

 

 

IDIOMES 

MÚSICA 

ART 

ESPORTS 



 


