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ACTIVITATS ESPORTIVES 

Educació	  Infantil	  
Natació	  P3	   	  Dilluns	  de	  17:20	  -‐18:00	  Royal	  Tarraco	  
Natació	  P4	  i	  P5	   Dimecres	  de	  17:20	  -‐	  18:00	  Royal	  Tarraco	  
Mou-‐te	  P3	  i	  P4	   Dilluns,	  dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18h.	  
Bàsquet	  P5	   Dilluns,	  dimarts	  I	  dijous	  de	  17	  a	  18h.	  	  
Educació	  Primària	  
Bàsquet	  1r	   Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  	  
Bàsquet	  2n	   Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  	  
Bàsquet	  benjamí	  
femení	  2n	  i	  3r	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Bàsquet	  benjamí	  
femení	  4rt	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  

Bàsquet	  benjamí	  
masculí	  3r	  	  

Dimecres	  i	  divendres	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Bàsquet	  benjamí	  
maculí	  4rt	  

Dimecres	  i	  divendres	  de	  17	  a	  18:30.	  

Bàsquet	  aleví	  
femení	  5è	  i	  6è	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Bàsquet	  aleví	  
masculí	  5è	  i	  6è	  

Dimecres	  i	  divendres	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Educació	  Secundària	  
Bàsquet	  infantil	  
femení	  	  1r	  i	  2n	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Bàsquet	  
preinfantil	  
masculí	  	  1r	  	  

Dilluns,	  dimecres	  i	  divendres	  	  de	  17	  a	  18:30.	  	  

Bàsquet	  infantil	  
masculí	  2n	  

Dilluns,	  dimecres	  i	  divendres	  de	  17	  a	  18:30.	  

Bàsquet	  junior	  
femení	  1r	  i	  2n	  bat	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  18:30	  a	  20:00.	  

Futbol	  Infantil	  1r	  
i	  2n	  

Dilluns	  i	  dimecres	  de	  18:30	  a	  20h.	  	  

Futbol	  Cadet	  3r	  i	  
4t	  

Dilluns	  i	  dimecres	  de	  18:30	  a	  20h.	  	  

Futbol	  Juvenil	  
Batxillerat	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  18:30	  a	  20h.	  	  

Adults	  
Pares	   dimecres	  i	  divendres	  de	  18:30	  a	  20h.	  	  
Mares	   Dimarts	  i	  dijous	  de	  18:30	  a	  20h.	  	  
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HORARIS EXTRAESCOLAR IDIOMES 

INFANTIL i PRIMÀRIA 
 
Els grups es muntaran d’acord amb la demanda. En fer la inscripció la 
familia marcarà la cassella dilluns i dimecres  o  dimarts i dijous en franja 
migdia o tarda. 
 
14-15h (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) 

Trinity 1 (P4 i P5) 
             Trinity 2 (1r i 2n primària) 
             Trinity 3 (3r i 4t primària) 
             Trinity 4 (5è i 6è primària) 
 
 
17-18 h (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) 

Trinity 1 (P3, P4 i P5) 
             Trinity 2 (1r i 2n primària) 
             Trinity 3 (3r i 4t primària) 
             Trinity 4 (5è i 6è primària) 
 
 
SECUNDÀRIA  
Dilluns i Dimarts 17-18h 
- Trinity 5-6  (1r i 2n ESO) 
- Trinity 7-8 (3r-4t ESO) 
- Trinity 9- 11 (Bat) 
 
Dimarts i Dijous 17-18h 
- Cambridge KET (1r-2n ESO) 
- Cambridge PET (3r -4t ESO) 
- Repàs (BAT i CICLES) 
 
Dimarts i Dijous o Dilluns i Dimecres 18-19h 
- Cambridge FCE (BAT) 
- Cambridge o Trinity adults 
 

RUS: Dilluns de 17 a 18 
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HORARIS MÚSICA 
 
Mompou  3 anys 

   
Petits cantors  (4 i 5 anys) 

 dilluns de 17 h. a 18'15 h. 
  

dilluns de 17 h. a 18 h. 
  

         Toldrà  4 anys 
   

Cor Carmelites  (6 a 12 anys) 
 dimarts de 17 h. a 18'15 h 

  
dimarts de 17:15 h. A 18:15 h. 

 
         Montsalvatge  5 
anys 

   
Cor Jove (a partir 1r. E.S.O.) 

 dimecres de 17 h. a 18'15 h. 
  

divendres de 17 h. a 18'30 h. 
         

     
     

        
Monteverdi  6 anys 

       
dilluns de 17 h. a 18'15 h. 

  

Andante non tropo (coral 
adults) 

 
     

a determinar 
   Purcel 7 anys 

       dimarts de 17 h. a 18'15 h. 
  

Conjunt instrumental 
         

 
dijous de 20:30 a 22:00  

  
     

Divendres 18:30 a 19:30     
Albinoni 8 anys 

   
        

dimecres de 17 h. a 18'15 h. 
  

        

     
        

     
        

Scarlatti 9 anys 
   

        
dijous de 17 h. a 18'15 h. 

  
        

     
        

        
 

        

     
        

Gluck 10 anys 
   

        
divendres de 17 h. a 18'15 h. 
 
 
** Els horaris d’instrument es 
determinaran personalment amb 
cada participant. 
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HORARIS EXTRAESCOLAR ARTÍSTIQUES i ALTRES  

RÍTIMICA P3, P4, P5, 1r i 2n Dimecres i divendres de 17 a 
18 

 3r, 4t, 5è, 6è i ESO Dimarts i dijous de 17 a 18 
EXPRESSIÓ i CREACIÓ P5, 1r, 2n, 3r, i 4t Dimarts de 17 a 18:30 
TEATRE 4t,5è, 6è, 1r i 2n ESO Dimarts de 17 a 18:30 
ROBÒTICA 1r, 2n, 3r Divendres de 17 a 18:30 
 4t, 5è, 6è Dimecres de 17 a 18:30 
PROGRAMACIÓ 1r a 4t ESO Dimarts de 17 a 18:30 
HIP HOP 4t, 5è, 6è, 1r i 2n ESO Dilluns de 17 a 18 
ZUMBA 3r, 4t ESO i 

postobligatoris 
Dijous de 17 a 18 

 

	  


