
 
 

OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18 
 

Educació Infantil i Primària 
CURS HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P-3 17-18:30 NATACIÓ    TEATRE 
ARTS PLÀSTIQUES 
(17:00 – 18:00) 

  

P-4 MIGDIA 
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 

ANGLÈS  XINÈS 
 

XINÈS 
BALL MODERN 

  17-18:30 NATACIÓ PRE-ESPORTIVA  TEATRE 
PRE-ESPORTIVA 
ARTS PLÀSTIQUES 
(17:00 – 18:00) 

  

P-5 MIGDIA 
SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 

ANGLÈS  XINÈS   
XINÈS 
BALL MODERN 

  17-18:30 NATACIÓ PRE-ESPORTIVA  TEATRE 
PRE-ESPORTIVA 
ARTS PLÀSTIQUES 
(17:00 – 18:00) 

  

 
MIGDIA 

SENSIBILITZACIÓ  
MUSICAL 

 
ANGLÈS 
XINÈS 

 ATLETISME 
XINÈS 
BALL MODERN  

1rEP    ESC. BÀSQUET 
 

ESC. BÀSQUET   

  17-18:30 NATACIÓ ESC. VOLEI TEATRE ESC. VOLEI   

      ESC. FUTBOL 

 

ESC. FUTBOL 
ARTS PLÀSTIQUES 
(17:00 – 18:00) 

  

 
MIGDIA 

SENSIBILITZACIÓ 
MUSICAL 

 
ANGLÈS  
XINÈS 

 ATLESTIME 
XINÈS 
BALL MODERN 

2nEP   
 

ESC. BÀSQUET   ESC. BÀSQUET   

  17-18:30  NATACIÓ ESC. VOLEI TEATRE ESC. VOLEI   

      ESC. FUTBOL 

 

ESC. FUTBOL 
ARTS PLÀSTIQUES 
(17:00 – 18:00) 

  

 
MIGDIA ANGLÈS 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

   ATLETISME  BALL MODERN 

3rEP   BÀSQUET FUTBOL BÀSQUET FUTBOL   

  17-18:30 VOLEI   VOLEI     

    NATACIÓ   TEATRE     

 
MIGDIA ANGLÈS 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

     

   BÀSQUET   BÀSQUET     

4tEP  17-18:30 VOLEI  FUTBOL VOLEI  FUTBOL   

    NATACIÓ   TEATRE     

       

 
MIGDIA 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

 ANGLÈS     

5èEP  BÀSQUET FUTBOL BÀSQUET FUTBOL   

  17-18:30 NATACIÓ   TEATRE     

  
  

  
 

    

  MIGDIA 
INSTRUMENT 
MUSICAL 

ANGLÈS       

6èEP 17-18:30 NATACIÓ BÀSQUET TEATRE BÀSQUET   

    
 

VOLEI 
FUTBOL  

VOLEI 
FUTBOL 

  



 
 

Educació Secundària 
 

 
1rESO 

 

MIGDIA 
ROBÒTICA 
ALEMANY 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

ALEMANY   

17-18:30 BÀSQUET 
 

BÀSQUET 
 

ANGLÈS 15-17h 

  
FUTBOL 
VOLEI 

  
FUTBOL 
VOLEI  

TEATRE 15:30-17h 

 MIGDIA 
ROBÒTICA 
ALEMANY 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

ALEMANY   

2nESO 17-18:30 
BÀSQUET 
VOLEI 

 
BÀSQUET 
VOLEI 

  ANGLÈS 15-17h 

    FUTBOL 
 

FUTBOL 
 

TEATRE 15:30-17h 

 
3rESO 

MIGDIA 
ROBÒTICA 
ALEMANY 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

ALEMANY   

17-18:30 
 

BÀSQUET  
 

BÀSQUET  ANGLÈS 15-17h 

    
 

VOLEI 18:30 – 
20:00h  

VOLEI 18:30 – 
20:00h 

TEATRE 15:30-17h 

      BÀSQUET  

4tESO 
MIGDIA 

ROBÒTICA 
ALEMANY 

INSTRUMENT 
MUSICAL 

ALEMANY   

17-18:30 
 

BÀSQUET  
 

BÀSQUET  ANGLÈS 15-17h 

    
 

VOLEI 18:30 – 
20:00h  

 VOLEI 18:30 – 
20:00h 

TEATRE 15:30-17h 

      BÀSQUET 

Inscripcions: 
- Començaran dilluns 19 de juny i finalitzaran divendres 15 de setembre i es formalitzaran emplenant el 
formulari web que trobareu a continuació: 
 

https://goo.gl/GHprHL 
 
- Els alumnes inscrits abans del 07 de juliol de 2017 a les activitats de Bàsquet, Escola de bàsquet, Voleibol, 
Escola de voleibol, Preesportiva, Sensibilització musical, Instrument musical, Ball modern, robòtica, Teatre, 
Xinès, Arts Plàstiques i Atletisme es beneficiaran d’un 5% de descompte durant tot el curs. El pagament 
d’aquestes activitats, el pagament es realitzarà en 10 quotes. Dues quotes es cobraran al juliol i les vuit 
restants d’octubre a maig. Per inscripcions que es produeixin durant el curs la primera quota també serà 
doble.  
 
- El cobrament de les activitats de futbol, escola de futbol, anglès i alemany es farà en 9 quotes a partir 
d’octubre de 2017. 
 
- El cobrament de l’activitat de natació serà trimestral i es farà al llarg del curs 2017-18. 
 
- Les inscripcions són per a tot el curs (a excepció de baixes justificades, prescripció mèdica o baixa del col·legi). 
Una baixa injustificada podrà estar subjecte al pagament d’una penalització. 

 
 

https://goo.gl/GHprHL


 

Normativa: 
- Les activitats de bàsquet, escola de bàsquet, voleibol, escola de voleibol, futbol i escola de futbol començaran 
a partir del 25 de setembre.  
La resta d’activitats començaran a partir del dia 2 d’octubre. 
Pot ser necessari que els equips Federats comencin abans la pretemporada.  
 
- En totes les activitats, els grups tenen fixat un nombre mínim i màxim d’alumnes per poder-se dur a terme i 
poden estar subjectes a modificacions d’hora i/o dia, en funció del nombre d’inscrits. En cas que no s’arribi al 
nombre mínim o es superi el màxim, us ho comunicarem via e-mail o telefònica. 
 
- Les inscripcions es tramitaran per rigorós ordre d’inscripció. 
 
- Bàsquet, Voleibol i Futbol de competició: Al més d’octubre es cobrarà l’import de la fitxa de participació en 
les competicions. 
 
- Quan un/a alumne/a s’incorpori de nou a un equip esportiu existent, pot quedar exempt de jugar els partits 
durant el primer trimestre per a adaptar-se a l’equip. La decisió final quedarà en mans del tècnic corresponent. 
 
- Natació: Es realitzarà a les instal·lacions poliesportives del Col·legi Santa Isabel, entrada pel Carrer dels 
Vergós, 42-44.  Els alumnes hauran de dur: banyador, barnús o tovallola, casquet de bany i xancletes.  Els nens 
i nenes aniran a peu acompanyats per monitores. Hauran de ser recollits pels seus familiars, puntualment, a 
les 18.15-18.30h a la piscina (l’activitat en si es realitza de 17.30h a 18.15h).  
 
- Futbol, Anglès i Alemany: Cobrament gestionat directament per les empreses organitzadores: Escolesport 
(futbol), Kiddo (anglès i alemany). A l’inici de l’activitat s’entregarà a cada alumne una fitxa d’inscripció que 
s’haurà de retornar emplenada a cadascuna d’aquestes empreses de lleure: Escolesport 
(escolesport@movistar.es) i Kiddo (info@kiddobarcelona.com).  
 
Aquests correus electrònics també restaran a disposició de les famílies per resoldre qualsevol dubte 
relacionada amb l’activitat corresponent. 
 
- Xinès 
Està previst que el cobrament es faci en 9 quotes, d’octubre a juny.  
 
- Instrument Musical: Neix aquest curs aquesta nova activitat amb moltes ganes i il·lusió arrel de la demanda  
de les famílies a l’enquesta d’extraescolars que vam enviar al mes de maig.  
 
Oferirem una oferta variada i adaptada a cada edat.  

- Sensibilització Musical per els més petits, on podran gaudir del descobriment de la música, i fins i tot 
començar a fer rodes d’instruments i començar a aprendre llenguatge musical.  

- Instrument musical a partir de 3r de Primària, on continuen coneixent el llenguatge musical, toquen 
l’instrument triat i comencen a tocar en grup bases rítmiques entre diferents instruments.  

 
És provable que a partir de 4t o 5è de Primària sigui necessari una major dedicació horària per l’alumnat que ja 
ha fet cursos previs d’aprenentatge musical, per lo que el número de sessions setmanals haurà d’incrementar-
se, preferentment en horari de migdia.  
 
Nota: En l’activitat extraescolar d’alemany es farà servir un llibre de text que cada família haurà d’adquirir 
abans de començar les classes. 

 

mailto:escolesport@movistar.es
mailto:info@kiddobarcelona.com


 
 

Tarifes: 
 

ESPORTIVES         CULTURALS       

  
Nivell 

 
Preu (*) 

 

     
Hores/setmana 
  

 Preu (*) 
      

Bàsquet Escola 35,50 €/mes   Anglès 1 h migdia 27 €/mes 

  
Competició 
(Consell) 

43,50 €/mes    (o    79 €/trim) 

  Federació 45,00 €/mes     2 h divendres 46 €/mes 

Voleibol Escola 35,50 €/mes     (ESO) (o  135 €/trim) 

  
Competició 
(Consell) 

43,50 €/mes   Alemany 2 h setmanals 
 55 

(o 157 
€/mes 
€/trim) 

  Federació 67,50 €/mes   Xinès 2 h setmanals 55 €/mes 

Futbol Escola 41 €/mes   Robòtica 1 h setmanals 27 €/mes 

  
Competició 
(Consell) 

50 €/mes 
 

Teatre Infantil   
i Primària 

1,5 h setmanals 27 €/mes 

Preesportiva Escola 35,50  €/mes  
Teatre 
Secundària 

1,5 h setmanals 20 €/mes 

Atletisme Escola 20 €/mes  
Sensibilització 
musical 

1 h setmanals 27 €/mes 

Natació Escola P3 135 €/trimestre  
Instrument 
Musical 

1 sessió 55 €/mes 

  Escola P4-P5 115 €/trimestre  Ball Modern 1 h setmanal 27 €/mes 

  Escola Primària 105 €/trimestre  Art Plàstiques 1h setmanal 27  €/mes 

  

  

    (*) Nota important:   
 
Els preus indicats són per les famílies col·laboradores de la Fundació Maria Auxiliadora i associats de l'AMPA; 
per la resta s'aplicarà un increment del 25%, pel servei i ús de les instal·lacions del col·legi. 
 
 


