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DADES D'INTERÈS
DURADA DE LES ACTIVITATS
Totes les extraescolars començaran el 3 d'octubre i finalitzaran el dia 2 de juny.

PAGAMENT
Els pagaments es realitzaran a partir del mes d'octubre. Els càrrecs s'inclouran en
el rebut ordinari que s'emet mensualment.
Cal tenir present que es facturaran 8 mensualitats, de l'octubre de 2022 al maig
de 2023.

INFORMACIÓ GENERAL
Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d'alumnes establert,
la seva franja horària es pot veure modificada o, en el pitjor dels casos, fins i tot es
podria anuŀlar.  

DOCUMENTS INFORMATIUS
Un cop finalitzat el procés d'inscripció (16 de setembre), s'enviarà per correu
electrònic el document informatiu de l'activitat en què estigueu inscrits.

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 a les famílies
afectades.

SOLAPAMENT DE DUES EXTRAESCOLARS
En el cas que hi hagi solapament d'horari de dues activitats de l'escola, en una
d'elles hi podran participar un sol dia i se'n descomptarà la part proporcional de
la que no s'hi pot assistir. 
Si no hi ha cap solapament entre dues activitats organitzades per l'escola i
només es vol assistir en una d'elles un sol dia, el cost de l'activitat serà el sencer.

ALUMNES EXTERNS
En el cas dels alumnes externs (que no estan escolaritzats a l'escola) es cobrarà
l'assegurança (6€).



INSCRIPCIONS
PERÍODE D'INSCRIPCIONS
El període d'inscripcions serà del dilluns 20 de juny al divendres 16 de
setembre, per formulari (a l'última pàgina del document trobareu els enllaços
per realitzar les inscripcions). A partir del 16 de setembre es confirmarà la plaça
a través d'un correu electrònic i s'enviarà el document informatiu de l'activitat
en la qual us heu inscrit.

PLACES LIMITADES!

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ
La inscripció de les activitats extraescolars s'ha de realitzar seguint els següents
passos:
1. Cliqueu sobre l'activitat que estigueu interessats "Inscripció activitat" que
trobareu a l'última pàgina d'aquest document.
2. Empleneu el formulari tenint en compte l'activitat, el curs, els dies i l'horari
(migdia o tarda).

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
L'admissió es fa per disponiblitat 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'inscripcions, les possibles altes i baixes de les
activitats es podran comunicar a secretaria per correu electrònic
secretaria@carmelites.cat o presencialment.

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-ho enviant un correu a extraescolars@carmelites.cat



INFANTIL

OFERTA ACTIVITATS



ACTIVITATS - INFANTIL

GRUP MIGDIA
DIA: divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 23 euros

MATERIAL: cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

GRUP TARDA
DIA: dilluns
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 26 euros

PATINATGE
P4 i P5

INICIACIÓ A LA DANSA 
P3, P4 i P5

Amb la coŀlaboració de:

GRUP TARDA
DIES: dimecres i divendres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 36,5 euros

ESPORTS



ACTIVITATS - INFANTIL

GRUP P3 i P4
DIES: dilluns, dimarts
i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 41 euros

MATERIAL: cal portar xandall de l'escola.

MATERIAL: cal portar xandall de l'escola.

MATERIAL: cal portar quimono.

GRUP P5
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 41 euros

BÀSQUET
P3, P4 i P5

INICIACIÓ AL JUDO 
P3

JUDO 
P4 i P5

GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 25 euros

GRUP MIGDIA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 14  a 15 h
PREU: 35 euros/mes

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 35 euros/mes

ESPORTS

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:

ACTIVITATS - INFANTIL
ESPORTS



ACTIVITATS - INFANTIL
IDIOMES

Aquest any l'acadèmia d'idiomes, Escola Innova, serà l'encarregada de dur
a terme les classes extraescolars d'anglès al nostre coŀlegi.

L'Escola Innova és un equip de professors nadius que creuen en els valors
humans i en la innovació constant en l'àmbit educatiu com a pilars
fonamentals. 

L'Escola Innova oferirà  l'English heroes (P3, P4 i P5). 

És un curs pensat perquè els més petits aprenguin l'anglès de forma
natural i espontània. Conviuran amb l'idioma com ho fan amb la seva
llengua materna. Treballaran, jugaran, compartiran, escoltaran i parlaran
contínuament en anglès. Tot i això, ho faran a través de jocs, cançons,
activitats plàstiques, musicals i lúdiques de la mà dels seus "Heroes",
creant amb l'infant una relació positiva entre ells i l'anglès, en sessions
motivadores i divertides que despertin l'interès i les ganes d'aprendre. 
Es convertiran en tots uns "Heroes" de l'anglès!

ANGLÈS - P3, P4 i P5



GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59 euros

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59 euros

GRUP TARDA 
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59 euros

ANGLÈS
P3

ANGLÈS
P4 i P5

ACTIVITATS - INFANTIL
IDIOMES

Amb la coŀlaboració de:



ACTIVITATS - INFANTIL

GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 17.30 a 18.30 h
PREU: 25 euros
LLOC: ESTUDI DE MÚSICA (Passatge Cobos, 3)

GRUP TARDA
DIA: dilluns
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 25 euros

MÚSICA
P3, P4 i P5

PETITS CANTORS
P4 i P5

ROBÒTICA
P3, P4 i P5

MÚSICA I ROBÒTICA

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:

GRUP TARDA 
DIA: divendres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 31 euros

Amb la coŀlaboració de:



OFERTA ACTIVITATS
PRIMÀRIA

*Agrupació instrumental per a alumnes d'Educació Primària que faci un any o més que toquin la guitarra
i vulguin tocar amb altres companys.



ACTIVITATS - PRIMÀRIA

GRUP MIGDIA
DIA: divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 23 euros

MATERIAL: cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

GRUP TARDA
DIA: dilluns
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 26 euros

PATINATGE
1r a 6è EP

INICIACIÓ A LA DANSA/
RÍTMICA

Amb la coŀlaboració de:

INICIACIÓ A LA DANSA
GRUP TARDA
1r, 2n i 3r EP
DIES: dimecres i divendres
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 39,5 euros

RÍTMICA
GRUP TARDA
4t EP a ESO
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 39,5 euros

ESPORTS

En el mes d'octubre s'haurà d'abonar 20 euros per
poder tramitar la llicència del Consell Esportiu del
Tarragonès. Servirà per poder participar en totes
les activitats extres que es faran durant el curs.



GRUP 1r i 2n EP
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

GRUP 3r i 4t
MASCULÍ
DIES: dimecres i
divendres
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

GRUP 5è i 6è
MASCULÍ
DIES: dimecres i
divendres
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

MATERIAL: cal portar quimono.

GRUP 3r i 4t FEMENÍ
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

GRUP 5è i 6è
FEMENÍ
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

BÀSQUET

JUDO 
1r a 6è EP

GRUP MIGDIA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 35 euros/mes

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 35 euros/mes

ESPORTS

Amb la coŀlaboració de:

Els equips federats han
d'abonar en el mes
d'octubre 35 euros per 
despeses de federació. 

ACTIVITATS - PRIMÀRIA



ACTIVITATS - PRIMÀRIA

GRUP MIGDIA
DIA: dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 26 euros

ESCACS
1r a 6è EP

ROBÒTICA

ESPORTS

ROBÒTICA I MÀGIA

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:

GRUP TARDA
1r, 2n i 3r EP
DIA: divendres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 31 euros

GRUP TARDA
4t, 5è i 6è EP 
DIA: dilluns
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 31 euros

GRUP TARDA
DIA: dimarts
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 32 euros

MÀGIA
2n a 6è EP

Amb la coŀlaboració de:

MATERIAL: cal portar una baralla de pòquer, una
llibreta i material escolar.



ACTIVITATS - PRIMÀRIA

ANGLÈS - 1r a 6è EP

IDIOMES

Aquest any, l'acadèmia d'idiomes, Escola Innova, serà l'encarregada de
dur a terme les classes extraescolars d'anglès al nostre coŀlegi.

L'Escola Innova és un equip de professors nadius que creuen en els valors
humans i en la innovació constant en l'àmbit educatiu com a pilars
fonamentals. 

L'Escola Innova ens presenta una proposta molt atractiva per assolir una
bona fluïdesa, apostant per la perfecció en la comunicació oral i
l'ampliació de recursos gramaticals i de vocabulari. 

Els nens i les nenes aprendran en un ambient molt empàtic, amb
continguts 100% adaptats als seus interessos, fent de l'assignatura una
eina imprescindible en el seu dia a dia i normalitzant l'ús de la llengua
anglesa tant en situacions espontànies com en exposicions i temes més
complexos.

L'objectiu principal serà desenvolupar habilitats comunicatives de parla i
escolta en anglès per utilitzar a la vida real, sigui quin sigui el propòsit.
Els cursos estaran definits pels nivells emmarcats en els graus dels
exàmens GESE de Trinity. Les sessions estaran enfocades a motivar els
aprenentatges dels participants per construir converses naturals i
espontànies, i continuar apostant per un aprenentatge natural i dinàmic.

L'Escola Innova prepararà els nostres alumnes per poder-se presentar
als exàmens Trinity i obtenir, d'aquesta manera, el Graded Examination
in Spoken English.



En el cas que sigui necessari, es farà una prova de nivell prèvia a l'inici del curs.

ACTIVITATS - PRIMÀRIA

GRUP MIGDIA
DIES: dimecres i divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59  euros

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59  euros

GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59  euros

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59 euros

ANGLÈS
1r a 6è EP

IDIOMES

2n EP (TRINITY 2) 3r EP (TRINITY 3)

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59 euros

GRUP MIGDIA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59 euros

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59  euros

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59  euros

EXAMEN CAMBRIDGE
GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 67 euros

GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 67 euros

1r EP (TRINITY 1)

4t EP (TRINITY 4) 5è - 6è EP (TRINITY 5/6) 6è EP (KET)

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 59  euros

GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 59  euros

Amb la coŀlaboració de:



ACTIVITATS - PRIMÀRIA
IDIOMES

GRUP TARDA 
DIA: dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 32 euros/mes

FRANCÈS
1r, 2n i 3r EP

GRUP TARDA 
DIA: dilluns 
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 32 euros/mes

FRANCÈS
4t, 5è i 6è EP

Amb la coŀlaboració de:



GRUP MIGDIA
DIA: dilluns
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 30 euros/mes

GRUP TARDA 
DIA: dilluns 
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 30 euros/mes

ACTIVITATS - PRIMÀRIA
NOVETATS

GRUP MIGDIA
DIA: dilluns
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 25 euros/mes

ESGRIMA
1r a 6è EP

CONJUNT DE GUITARRES
1r a 6è EP

NOVETAT

NOVETAT

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:

Agrupació instrumental per a alumnes d'Educació
Primària que faci un any o més que toquin la guitarra i
vulguin tocar amb altres companys.

Art que combina l'elegància del ballet, l'estratègia
dels escacs i l'energia de les arts marcials.



ACTIVITATS - PRIMÀRIA

CORAL GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 17.30 a 18.30 h
PREU: 25 euros

LLOC: ESTUDI DE MÚSICA (Passatge Cobos, 3)

GRUP MIGDIA
DIA: dimarts
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 25 euros

MÚSICA - 1r a 6è EP

PETITS CANTORS
1r i 2n EP

INSTRUMENTS

MÚSICA 

COR BLAU DE BLAUS
3r a 6è EP

CORAL GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 18.30 a 19.30 h
PREU: 25 euros

Dies i hores a concretar
durant el mes de setembre.

Baix elèctric
Bateria
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta de bec
Flauta travessera

Guitarra
Guitarra elèctrica
Oboè
Percussió
Piano
Saxofon
Trombó

Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel

Amb la coŀlaboració de:

 PREU: 30 min individual: 65 euros
              45 min individual: 88 euros

GRUP TARDA
DIA: dimarts
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 25 euros



ACTIVITATS - PRIMÀRIA

GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 35 euros

ART
1r a 6è EP

TEATRE i ART

MATERIAL: cal portar una bata o samarreta vella
per fer pintura i un estoig amb material escolar.

TEATRE
1r a 6è EP

GRUP MIGDIA
DIA: divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 30 euros



OFERTA ACTIVITATS
SECUNDÀRIA



GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 43 euros

MATERIAL: cal portar quimono.

JUDO 
ESO
GRUP TARDA
DIA: divendres 
HORARI: 15 a 16.30 h
PREU: 35 euros/mes

ESPORTS

Amb la coŀlaboració de:

Els equips federats han
d'abonar en el mes
d'octubre 35 euros per 
despeses de federació. 

ACTIVITATS - SECUNDÀRIA

BÀSQUET
ESO

En funció dels alumnes inscrits, es podran crear
grups i modificacions en l'horari de l'activitat.



GRUP TARDA
DIES: dimarts i dijous
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 39,5 euros

L'entrenadora pot
proposar un canvi de
grup segons el nivell
de l'alumne/a 

ACTIVITATS - SECUNDÀRIA

GRUP MIGDIA
DIA: divendres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 23 euros

MATERIAL: cal portar patins en línia,
proteccions i casc.

GRUP TARDA
DIA: dilluns
HORARI: 17 a 18.30 h
PREU: 26 euros

PATINATGE
1r i 2n ESO

RÍTMICA
ESO

Amb la coŀlaboració de:

ESPORTS

ESCACS
1r i 2n ESO
GRUP TARDA
DIA: dijous 
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 26 euros

Amb la coŀlaboració de:



Dies i hores a concretar
durant el mes de setembre.

ACTIVITATS - SECUNDÀRIA

INSTRUMENTS

Baix elèctric
Bateria
Cant
Clarinet
Contrabaix
Flauta de bec
Flauta travessera

Guitarra
Guitarra elèctrica
Oboè
Percussió
Piano
Saxofon
Trombó

Trompa
Trompeta
Tuba
Viola
Violí
Violoncel

Amb la coŀlaboració de:

 PREU: 30 min individual: 65 euros
              45 min individual: 88 euros

ROBÒTICA
ESO

MÚSICA, ROBÒTICA i TEATRE

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:

GRUP MIGDIA
DIA: divendres
HORARI: 13.30 a 14.30 h
PREU: 31 euros

TEATRE
ESO

GRUP TARDA
DIA: divendres
HORARI: 15 a 17 h
PREU: 45 euros



ACTIVITATS - SECUNDÀRIA

ANGLÈS - ESO

IDIOMES

Aquest any l'acadèmia d'idiomes, Escola Innova, serà l'encarregada de dur
a terme les classes extraescolars d'anglès al nostre coŀlegi.

L'Escola Innova és un equip de professors nadius que creuen en els valors
humans i en la innovació constant en l'àmbit educatiu com a pilars
fonamentals. Incorporen l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) a totes les aules i ensenyaments o "els viatges virtuals" que
faran els alumnes per conèixer-ne l'idioma, els costums i la cultura. 

La proposta formativa que us presentem està basada en la preparació i
obtenció de les titulacions de Cambridge English, les quals proporcionen
no només un certificat sinó un aprenentatge sòlid i continu de la llengua
anglesa, de manera efectiva, gratificant i amena.

El Pretesting és una prova prèvia vital en el procés de desenvolupament
dels exàmens de Cambridge English. Provar els materials de les proves
oficials amb els estudiants abans que afrontin els exàmens garanteix:
-Assoliment dels continguts i la mecànica de la prova.
-Practicar la realització d'un examen d'anglès de Cambridge utilitzant
preguntes genuïnes sota les condicions de l'examen. Això ajuda els
estudiants i professors a saber en quines àrees necessiten practicar més i
els dona experiència i confiança per fer les proves.

L'Escola Innova, reconegut com a centre preparador de Cambridge
English Language Assessment, prepararà els nostres alumnes per poder-
se presentar als exàmens oficials de Cambridge.



Material pedagògic i llibres
inclosos amb el cost de
l'activitat.

Es farà una prova de nivell
prèvia a l'inici del curs.

ACTIVITATS - SECUNDÀRIA

ANGLÈS
ESO

IDIOMES

PET FCEKET

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 67 euros

GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 67 euros

GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 67 euros

GRUP MIGDIA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 14 a 15 h
PREU: 67 euros

GRUP TARDA
DIES: dilluns i dimecres
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 67 euros

GRUP TARDA 
DIA: dimarts 
HORARI: 17 a 18 h
PREU: 32 euros

FRANCÈS
ESO

Amb la coŀlaboració de:

Amb la coŀlaboració de:



HORARIS

P3

P4 i P5



HORARIS

1r i 2n EP



HORARIS

3r i 4t EP



HORARIS

5è i 6è EP



HORARIS
ESO



INSCRIPCIÓ ESGRIMA

INSCRIPCIÓ JUDO

INSCRIPCIÓ ESCACS

ART

INSCRIPCIÓ ART

INSCRIPCIÓ TEATRE

IDIOMES

INSCRIPCIÓ ANGLÈS

INSCRIPCIÓ FRANCÈS

ROBÒTICA

INSCRIPCIÓ ROBÒTICA

MÀGIA

INSCRIPCIÓ MÀGIA

MÚSICA

INSCRIPCIÓ MÚSICA

MÉS INFORMACIÓ: 
secretaria 977 24 00 27
secretaria@carmelites.cat

 

HORARIS: A partir de l'1 de setembre
DILLUNS A DIVENDRES 
9 a 13 h i de 15 a 17.30 h

FORMULARIS D'INSCRIPCIÓ

ESPORTS

INSCRIPCIÓ BÀSQUET

INSCRIPCIÓ PATINATGE

INSCRIPCIÓ INICIACIÓ DANSA/ RÍTMICA

Cal emplenar el formulari d'inscripció i, a partir del 16 de setembre, es
confirmarà la plaça i s'enviarà el document informatiu de l'activitat a la
qual us hagueu inscrit.
És un formulari per alumne/a i activitat.

DI-42-AE-030 www.carmelites.cat

https://forms.gle/ZQRK4BcHyB5cyd9PA
https://forms.gle/UDx36xBsBNJNQawg7
https://forms.gle/osE9By2VvG4zqcYi6
https://forms.gle/8aChfcnTq9pVDk7Z9
https://forms.gle/DwDtbA15pTu4hpko8
https://forms.gle/Pxopp984Zt5b6DsE9
https://forms.gle/9SAtqpknMBMVkiJr9
https://forms.gle/66NHaLmXy5Sqya1QA
https://forms.gle/PGgvixHqPfqTkkGbA
https://forms.gle/PGgvixHqPfqTkkGbA
https://forms.gle/4xdJeq4nLGMyEPUq6
https://forms.gle/qJGqWx3JE5X1CcoR6
https://forms.gle/uiaqL63t1R7hbZVc7
https://forms.gle/Bt3cV8brA2KZGhkKA
https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn/
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ/featured
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://t.me/carmelitestgn

