
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 21-22

Nostra Senyora

OBJECTIUS:
• Generar una oferta educativa de qualitat en temps de lleure adaptada a 

la necessitat dels participants i les famílies.
• Desenvolupar el projecte educatiu de l’escola a partir de l’educació en 

el lleure.
• Fomentar la pràctica d’activitats culturals a l’escola a partir de l’educació 

en el lleure.

MATRICULACIÓ: 
El sistema d’inscripció serà ONLINE, a través de la Botiga de la web de l’escola.. 

PAGAMENT:

• Els pagaments s’efectuaran per rebuts trimestrals al mateix compte 
bancari on es factura a l’escola. Per aquells participants de fora l’escola, 
també es facturarà un rebut al número de compte que facilitin en el 
moment de formalitzar la inscripció.

• En el moment de la inscripció s’aplicarà una tarifa de 25€ per participant, 
no per activitat

• Les quotes són trimestrals i els mesos de facturació són: octubre 2021 – 
gener 2022 – abril 2022.

• A partir del mes de març no es podrà donar de baixa cap participant de 
qualsevol de les activitats extraescolars.

DATES DE LES ACTIVITATS:
Inici: totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre.
Final: la finalització de les activitats extraescolars serà el 15 de juny del 2022.
Dies de prova: del 15 al 24 de setembre es faran classes obertes per fer un tast 
de les activitats.
El 24 de setembre s’informarà de les modificacions i/o anul·lacions que hagin 
pogut sorgir a les activitats.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Andrea Cuevas Garrido – Responsable d’Educació no formal
andrea.cuevas@nostrasenyora.epiaedu.cat

PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA
Activitats gratuïtes

IP CLUB
L’IP Club és un club de debat en anglès. Es tracta d’una activitat extraescolar 
organitzada per alumnes de 2n de batxillerat. Es moderen discussions sobre 
temes relacionats amb les Nacions Unides i la Unió Europea. És una activitat 
extraescolar que permet millorar l’expressió oral i la capacitat de parlar en 
públic.
Activitat dirigida a alumnes a partir de 3r d’ESO.

VESPRES CIENTÍFICS
Els vespres científics és una activitat de divulgació científica que pretén 
generar un aprenentatge interactiu i experimental dels conceptes més clàssics 
i actuals de la ciència. Aquelles persones que els hi agrada experimentar i fer-
se preguntes sobre el perquè de les coses trobaran resposta en els Vespres 
Científics.
Les sessions temàtiques es reparteixin en diferents divendres al vespre durant 
el curs escolar. Es fan íntegrament en els laboratoris 
Activitat dirigida a alumnes, exalumnes, famílies, personal de l’escola.

JAM POÈTICA
La Jam Poètica és un esdeveniment que s’organitza des de la classe de 
Literatura de Batxillerat. Es fan sessions mensuals, on pot participar tothom qui 
vulgui compartir poesia o música, mitjançant la lectura o l’escolta. 
Activitat dirigida a alumnes i personal de l’escola.
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HIP HOP | dilluns de 17 a 18 h

1 hora a la setmana / Preu trimestre: 75€
S’organitzaran classes per aprendre i/o perfeccionar aquest estil 
de dansa. A l’últim trimestre es prepararà una peça conjunta per 
exhibir a l’escola. Les sessions s’adaptaran al nivell del grup. 

TEATRE | dilluns de 17 a 18.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
Dirigida a participants amb inquietuds pel teatre. La primera part 
del curs estarà enfocada a l’entrenament i la tècnica escènica; 
a partir del joc escènic i la improvisació buscarem noves vies 
expressives i fomentarem la creativitat i la sensibilitat artística. La 
segona part del curs la destinarem a aplicar les eines adquirides 
per a treballar la posada en escena d’una obra teatral. 

PINTURA | dilluns de 17 a 18.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
A l’activitat s’ensenyaran diferents tècniques de pintura i escultura.  
Es treballaran diferents corrents, afavorint la creativitat de 
l’alumne.  

MÚSICA | dilluns de 17 a 18.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
Iniciació o perfeccionament del llenguatge musical dels 
participants. Acompanyament de grups musicals per crear o 
assajar en banda. 

ESCACS | dimecres de 15 a 16.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
S’ensenyaran diferents estratègies del joc d’escacs i s’organitzaran 
tornejos entre els participants. Activitat dirigida tant si s’ha 
practicat anteriorment com no.

VIDEOJOCS 2D 3D I ROBÒTICA | dimecres de 15 a 16.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
S’ensenyaran continguts tecnològics relacionats amb el món de 
la programació i el disseny de videojocs. Els participants també 
aprendran a resoldre problemes i aplicar solucions amb elements 
de robòtica. 

FOTOGRAFIA, EDICIÓ I MUNTATGE | dimecres de 15 a 16.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
Els participants coneixeran tècniques de fotografia i s’ensenyarà 
a manipular càmeres digitals i analògiques. Així com es faran 
sessions per aprendre a editar fotografies i vídeo. A final de 
curs es presentarà un projecte fotogràfic desenvolupat durant 
l’activitat. 

MÀGIA | dimecres de 15 a 16.30 h

1 hora i mitja a la setmana / Preu trimestre: 96€
Activitat perquè el participant connecti amb la màgia. S’aniran 
introduint diferents matèries durant el curs per preparar una 
actuació a final de curs.

Novetat! ANGLÈS AMB OXFORD HOUSE

Oxford House és una reputada acadèmia d’idiomes de Barcelona dedicada a 
l’aprenentatge de llengües. Els nostres cursos són pràctics, flexibles, plens de 
reptes i ofereixen contínues oportunitats d’aprendre i de créixer. Realitzarem una 
prova inicial de nivell als participants per situar-los al grup que els hi correspongui.

Dies: DIMARTS I DIJOUS de 17 a 18.30h
Lloc: Aules Escola Pia Nostra Senyora
Preu trimestral: 216€ + material

ACTIVITATS CULTURALS

DILLUNS

DIMARTS I DIJOUS

DIMECRES

IDIOMES

EXHIBICIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
FI DE CURS

Al tercer trimestre s’organitzaran unes jornades de portes obertes perquè els 
alumnes i les famílies dels participants puguin venir a l’escola a veure les exhibicions 
que s’hauran preparat a cada extraescolar. Així com hi haurà entrada lliure a 
l’última classe de les extraescolars per conèixer el funcionament d’aquestes.


