
Activitats Extraescolars curs 2015-16 (tarda)

ANGLÈS (Fundació Llissach)
Clip Clap English for kids (P3 – 2n primària)
Classes 100% en anglès, dinàmiques, divertides, plenes de jocs i cançons que transporten els 
alumnes dins d’unes situacions reals quotidianes per tal que s’identifiquin amb els personatges de 
les històries.Treballa a partir d’històries contextualitzades en situacions reals i quotidianes. 

Grups reduïts de 6 a un màxim de 8 alumnes. 1h/setmana (dimarts o dijous)
Preu (aprox.): 32€/alumne/mes + 45€ material (anual)

Cambridge (3r – 6è primària, ESO)
A partir dels 8-9 anys, on la lecto-escriptura comença a tenir un pes molt més important en el dia a 
dia els nostres fills proposem continuar amb el mètode Cambridge. 
El contingut de les sessions es distribueix en 3 parts:
- Comprensió lectora i expressió escrita. (Reading – Writing)
- Comprensió auditiva. (Listening)
- Expressió oral. (Speaking)

Cada alumne rep una Titulació oficial, els AWARDS. (si es decideix anar a examen)

Grups reduïts de 6 a un màxim de 8 alumnes 
- 1 sessió setmanals d'1h (dimarts o dijous). Preu: 32€/alumne/mes + 28€ material (anual)
- 2 sessions setmanals d'1h (dimarts i dijous). Preu: 38€/alumne/mes + 28€ material (anual)
- 2 sessions setmanals d'1h30 (dimarts i dijous). Preu: 55€/alumne/mes + 28€ material (anual)

KIDSBRAIN
P4 – 6è primària
És un projecte educatiu que desenvolupa les capacitats intel·lectuals dels nens i nenes mitjançant les
matemàtiques i l'anglès i utilitzant l'àbac. Afavoreix el raonament intuïtiu, clau per assolir la 
coherència, precisió i rigurositat en l'aprenentatge.

Grups de mínim 7 i màxim 15 nens. 1h/setmana (dilluns)
Nivells: Infant (P4-P5), Book 0 (1r i 2n primària), Book 1 (3r-6è primària)
Preu: 30€/alumne/mes + 30€ material (anual)

TEATRE
P3 – 6è primària
Treballar els textos teatrals, escenificar-los i  reflexionar sobre el que hem vist ajuda l’alumnat a 
conèixer nous aspectes del món i d'ells mateixos.
Un dels nostres centres d’interès és la insistència a proposar activitats que afavoreixin perfeccionar 
l’expressió oral i el foment de la creativitat individual dins un col·lectiu heterogeni. 
La lectura expressiva, la creació, la dramatització de textos i situacions reals i la participació en el 
joc teatral són objectius que s’han d’acomplir progressivament. 

Grups de mínim 7 i màxim 12 (infantil) / 14 (primària). 1h/setmana (dimecres)
Grups separats per edats: Infantil (P3-P5), Primària (1 o 2 grups en funció dels alumnes).
Preu (aprox., dependrà del num. total d'alumnes): 32€/mes

 Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. 
L'AMPA no assegura la organització d'aquelles activitats per a les que en data 
03/07/2015 no s'arribi al nombe mínim d'alumnes inscrits.

 El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes.
 S'informarà de la data exacta d'inici de les activitats abans del 14/09/2015.




