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European International School of Barcelona 

Activitats extraescolars 2020/21 
 

 

Activitats Nivell Pàgina 

 Escola Esportiva 

Pre-esport P3 – P4  5 

Futbol A partir de P5  6 

Bàsquet A partir de P5  7 

Gimnàstica Rítmica A partir de P4  9 

BTT / Duatló A partir de 3r Prim  10 

Judo De P4 a ESO  11 

Escola de Natació Penguins Swimming Academy ®. A partir de 0 mesos  12 

Natació de competició A partir de P5  14 

Natació sincronitzada A partir de 1r de Prim 15 

Equitació De P5 a 2n de Prim  16 

Patinatge artístic De 1r a 6è de Prim  17 

 Escola de Ballet i Dansa 

Iniciació a la Dansa i Ballet A partir de P3  19 

Dansa en Família De P5 a 2n Prim  20 

Funky Dance De 1r a 6è de Prim  21 

Musicals De P4 a ESO  22 

 Escola de Música 

Sensibilització i iniciació a la música De P2 a P5  24 

Classes d’instrument individual A partir de P5  25 

Classes d’instrument en grup A partir de P5  26 

 Tallers 

Taller de pintura i plàstica De P4 a 6è de Prim  27 

Taller de contes De 1r a 5è de Prim  28 

Taller de robòtica i programació 3D De 1r a 6è de Prim  29 

Emociona’t De 1r a 6è de Prim  30 

Benvinguts al Txoko del Sergi De 1r a 6è de Prim i Batx 31 

 Drama Academy 

Teatre De 5è de Prim a 2n d’ESO 32 

 Saturday English Kids’ Club 

TOTS ELS DISSABTES 4 hs de diversió en anglès 33 
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Informació important 
 

Previsió 20/21 
 

 

 
Aquest document proposa 
totes les activitats 
extraescolars  que  s’iniciaran el 
14 de setembre de 2020. 
Previsiblement es podran dur a 
terme    de    forma    habitual  i 

avisaran el coordinador de l’activitat 
extracurricular@eisbarcelona.com. 

 
Alumnat acompanyat: els alumnes es recolliran a les 
17h a les aules i romandran a les grades d’Europa 
Sports Centre supervisats per personal del col·legi. 

ajustant alguns aspectes a les mesures de prevenció i 
protecció higiènci-sanitàries recomanades pels 
centres esportius i educatius. En cas de rebre noves 
recomanacions dels organismes oficials, haurem 
d’ajustar aquestes mesures i, amb la major brevetat 
possible, informarem a les famílies d’això. 
Uns dies abans de l’inici de les activitats s’informarà 
del protocol a seguir per l’entrada i sortida dels 
participants, així com de les mesures sanitàries a 
tenir en compte. 

 
Participants: les activitats extraescolars estan 
obertes a alumnes d’altres centres. 

 
Altes: les primeres inscripcions es realitzaran online, 
a través de la pàgina web del col·legi. A partir del 7 
de setembre la disponibilitat de places s’haurà de 
consultar amb el coordinador de l’activitat: 
extracurricular@eisbarcelona.com. 
Només s’acceptaran inscripcions degudament 

complimentades i autoritzades pel coordinador. 

 
Places limitades: els grups es tancaran per rigorós 
ordre d’inscripció. A partir d’aquest moment es farà 
ús de les llistes d’espera. Les inscripcions rebudes 
després de la data límit, i un cop es puguin 
confirmar, s’iniciaran el dia 1 del següent mes 
(excepte que el responsable de l’activitat consideri 
que pugui començar abans). 

 
Les inscripcions NO es renoven d’un any pel 
següent de forma automàtica. Tanmateix, els 
alumnes que ja feien una activitat sí tindran 
prioritat respecte d’alumnes nous. 

 
Baixes: S’informaran abans del 20 de cada mes 
mitjançant correu electrònic al coordinador de 

l’activitat: extracurricular@eisbarcelona.com. 
Després d’aquest data es facturarà per l’activitat. 

 
Les anul·lacions de classes particulars s’hauran de 
fer amb 24 hores d’antelació. De no ser així, 
s’abonarà igualment la quantitat corresponent. 

 
Absències: els alumnes del col·legi hauran d’avisar al 
tutor o tutora amb antelació. Els alumnes externs 

5è i 6è de Primària: els alumnes podran marxar sols 
de l’activitat extraescolar si s’autoritza per això, 
mitjançant el formulari corresponent que podran 
trobar a l’annex 1 (Home Alone) d’aquest document. 
S’ha de signar i enviar per email al coordinador: 
extracurricular@eisbarcelona.com. 
Secundària i Batxillerat: els alumnes arribaran i 
marxaran de forma autònoma. 

 
Childcare Service Primària: els alumnes que realitzin 
activitats extraescolars del segon torn tindran a la 
seva disposició, sense cost addicional, el servei 
(vigilat) d’aula d’estudi de 17:15h a 18:30h el mateix 
dia de l’activitat. 

 
Biblioteca de Secundària: els alumnes de Secundària 
que realitzin activitats extraescolars del segon torn 
podran romandre a la Biblioteca. 

 
Sortides: S’hauran de seguir de forma estricta les 
indicacions per recollir als nens/es. Un cop es 
confirmi la inscripció, s’enviaran instruccions clares 
sobre el protocol de recollides a la sortida de les 
activitats. 

 
Equipació i indumentària: és obligatori venir a les 
classes o entrenaments amb l’uniforme i el material 
de l’activitat específica. Per a les competicions 
hauran de dur l’equipació reglamentària. 

 
Seguretat: els espais dedicats a les activitats 
extraescolars no seran accessibles a pares ni 
acompanyants. Amb antelació es determinaran els 
llocs de recollida i arribada dels alumnes 

 
No està permès: fer fotos ni gravacions de vídeo. 

 
Objectes de valor: recomanem no portar objectes de 
valor als entrenaments o activitats ni lliurar-los al 
coordinador. En qualsevol cas, recomanem 
especialment que evitin deixar els objectes als 
vestuaris. El col·legi no es farà responsable en cap 
cas per la pèrdua o el robatori dels objectes. 

 
Assegurança d’accidents: tots els alumnes estan 
coberts per l’assegurança del col·legi. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXG4IkIkNhg2Fcmoy3zxAZQ4r9qTPfe5-WtzGkMwsDb4HOQ/viewform
mailto:ohuerta@eisbarcelona.com
mailto:ohuerta@eisbarcelona.com
mailto:ohuerta@eisbarcelona.com
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Dies de pluja o mal temps: les activitats que es 
realitzin a l’aire lliure quedaran reubicades fent ús de 
les zones cobertes. 

 
Festivals i classes obertes: al final de curs es 
realitzen festivals i/o classes obertes de les activitats. 
Els informarem amb antelació sobre les dates dels 
festivals. 

 
Rebuts de les activitats es realitzarà a dia 1 de cada 
mes (excepte al setembre que es factura a final de 
mes). 

Activitats Federades: les despeses federatives i no 
federatives, (fitxa federativa, mutualitat, altres, etc.) 
aniran a càrrec de les famílies i es pagaran 
conjuntament amb el rebut de les activitats 
extraescolars. 

 
Activitats Suspeses: LA DIRECCIÓ DEL CENTRE ES RESERVA 

EL DRET DE SUPRIMIR LES ACTIVITATS QUE NO COMPLEIXIN EL 
MÍNIM D’ALUMNES PER GRUP. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per: 

 
 Inscripcions i baixes 

 Comunicació d’absències o incidencias. 

 

ESCOLA ESPORTIVA 

 

 
.Pre-esport 

P3 i P4 
Data d’inici: 14 de setembre 

 
Activitat que permetrà als nens i nenes experimentar múltiples disciplines esportives a través del joc, alhora 
que milloren la motricitat i el control corporal desenvolupament les habilitats físiques bàsiques. 

S’iniciaran en la pràctica de l’exercici físic en un ambient distès i relaxat, combinant activitats esportives i 
lúdiques que els duran a adquirir consciència de tot el seu potencial. 

S’afavorirà el desenvolupament de les habilitats motrius basques (córrer, saltar...), les capacitats de 
percepció (control espacial i temporal), i de coordinació general; tot això en un ambient que fomenta el 
desenvolupament de la seva autonomia, alhora que es diverteixen. 

 

 
Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Pre-esport I 
 

P3 - P4 

 

Dilluns/dimecres 

 

17:30 – 18:30 

 

55,00€ 

 

Pre-esport II 
 

P3 – P4 

 

Dimarts/dijous 

 

17:30 – 18:30 

 

55,00€ 

 
 

 

 
EQUIPACIÓ: l’utilitzat en les classes de psicomotricitat o roba còmoda com un xandall. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes 

 Comunicació d’absències o incidències 

Futbol 
A partir de P5 

Data d’inici: 14 de setembre 

 
 

L’escola de futbol es forma al voltant de valors com el compromís, el treball en equip, la responsabilitat, 
l’esforç, la perseverança, la convivència i la companyonia. 

 
La programació d’aquesta activitat contempla la formació integral dels nostres alumnes, contribuint a 
l’optimització del rendiment esportiu en el context de la maduresa humana, de tal manera que 
l’aprenentatge i la pràctica del futbol, apart de ser joc i diversió, sigui un element essencial per a la 
maduració psicològica de l’alumne. 

 
L’escola ofereix la possibilitat de practicar, aprendre i perfeccionar les habilitats que requereix aquesta 
disciplina esportiva a través dels entrenaments i de la competició. 

 
Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Pre-futbol 
 

P5 

 

Dimarts/dijous 

 

17:00 – 18:15 

 

57,00€ 

Pre Benjamí 1r i 2n de Primària Dilluns/dimecres 17:00 – 18:15 57,00€ 

Benjamí 3r i 4t de Primària Dimarts/dijous/ 
Divendres 

17:00 – 18:15 79,00€ 

Aleví 5è i 6è de Primària Dilluns/dimecres / 
divendres 

17:00 – 18:15 79,00€ 

Infantil 1r i 2n d’ESO Dimarts/dijous 18:15 – 19:30 57,00€ 

Juvenil 1r i 2n de Batxillerat Dimarts/dijous 19:15 – 20:30 57,00€ 

Femení 1r d’ESO a 2n de Batxillerat Dimarts/dijous 18:15 – 19:30 57,00€ 

 
 
 
 

 

 

EQUIPACIÓ: 

Per a la iniciació al futbol necessitaran l’úniforme que fan servir a les classes de psicomotricitat o bé roba còmoda 

com un xandall. 

La resta de les categories, necessitaran l’uniforme d’Educació Física, o roba esportiva còmoda. 

NOTA: Es recomana la utilització de botes de futbol multitacs pel camp de gespa artificial. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Bàsquet 

A partir de P5 
Data d’inici: 14 de setembre 

 

 
La nostra escola de bàsquet es consolida un any més amb l’ampliació de grups de jugadors en aquest 
pròxim curs, i apostem per la promoció i el creixement del bàsquet femení a la nostra escola i fomentem 
valors com la solidaritat, la companyonia i l’esperit de superació. 

El bàsquet és una disciplina molt completa que permet desenvolupar habilitats com l’equilibri, la 
concentració, l’autocontrol, la confiança o la velocitat d’execució. 

La nostra escola de bàsquet ofereix als nens, des d’edats primerenques, la possibilitat de participar en 
competicions escolars i, progressivament, participar en competicions autonòmiques. 

La pràctica del bàsquet pot aportar múltiples beneficis als nens i als adolescents que desitgin gaudir 
d’aquest esport, no únicament per l’exercici físic en sí, sinó pels valors que comporta. 

Diferents estudis com el publicat per la FIBA destaquen els beneficis pel desenvolupament i la formació 
dels joves. El bàsquet fomenta valors com el compromís, la perseverança, les responsabilitats individuals 
dins d’un grup, el treball en equip, el respecte a les normes i als altres, i aprendre a competir. A més, 
ajuda a desenvolupar recursos com la percepció de control, la confiança en un mateix i l’autoestima. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com per: 

 
 Inscripcions i baixes 

 Comunicació d’absències o incidències. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Escola de bàsquet 
 

P5, 1º i 2º de Primaria 

 

Dilluns /dimecres 

 

17:00 – 18:15 

 

57,00€ 

Benjamí Masculí 
 

Benjamí Femení 

3º i 4º de Primaria 
 

3º i 4º de Primaria 

Dilluns/ dimecres 
 

Dilluns/ dimecres 

17:00 – 18:15 
 

17:00 – 18:15 

57,00€ 
 

57,00€ 

Mini Masculí 5º i 6º de Primaria Dilluns /dimecres/dijous 17:00 – 18:15 79,00€ 

Mini Femení 5º i 6º de Primaria Dimarts/dijous/divendres 17:00 – 18:15 79,00€ 

Pre-infantil Femení 
 

Infantil Masculí 

1º d’ESO 
 

2º d’ESO 

Dimarts/dijous/divendres 
 

Dimarts/dijous/divendres 

17:00 – 18:15 
 

18:15 – 19:30 

79,00€ 
 

79,00€ 

 

Cadet A Masculí 
 

4º d’ESO 

 

Dimarts/dijous/divendres 

 

18:15 – 19:30 

 

79,00€ 

Cadet B Masculí 

Cadet Femení 

3º d’ESO 

 

3º i 4º de ESO 

Dilluns 
/dimecres/divendres 

 

Dimarts/divendres/ 
Dijous 

18:15 – 19:30 

 

17:00 – 18:15 
18:15 – 19:30 

79,00€ 

 

79,00€ 

Júnior Masculí 

 

Júnior Femení 

BATX 

 

BATX 

Dimarts/ 
Dimecres/divendres 

 

Dilluns 
/dimecres/divendres 

19:00 – 20:15 
19:30 – 21:00 

 

18:15 – 19:30 

79,00€ 

 

79,00€ 

Sub 25 Masculí >18 años Dilluns 
/dimecres/divendres 

19:30 – 21:00 79,00€ 

Sénior Masculí 

Sénior Femení 

>18 años 
 

>18 años 

Dilluns/dimarts/dijous 
 

Dilluns 
/dimecres/divendres 

19:30 – 21:00 
 

19:30 – 21:00 

79,00€ 
 

79,00€ 

 

 

 
EQUIPACIÓ: 

Per a la iniciació al bàsquet, l’uniforme serà el que fan servir a les classes de psicomotricitat o bé roba còmoda com 

un xandall. 

Per a la resta de les categories, l’uniforme d’Educació Física, o roba esportiva còmoda. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 
 

Gimnàstica Rítmica 
A partir de P4 

Data d'inici: 14 de setembre 
 

La gimnàstica rítmica és una modalitat esportiva que reuneix tècniques d'altres disciplines com la dansa i 
el ballet. La pràctica d'aquest esport ens aproparà a treballar la tècnica dels diferents aparells que la 
componen, com són la cinta, el cèrcol, les maces, la corda i la pilota. Totes són excel·lents eines per a un 
bon treball de coordinació, equilibri, lateralitat i expressió. A més, també fomenten la capacitat de 
concentració, augmenten la confiança en un mateix i permeten el desenvolupament del sentit de 
l'harmonia i la creativitat. 

A través del joc s'iniciaran en els aspectes més bàsics d'aquesta disciplina. Més endavant es treballa a 
nivell més específic mitjançant coreografies, individuals i en grup, amb suport musical. 

 
 
 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Pre-rítmica 
 

P4 – P5 

 

Dilluns i dimecres 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

Nivell Escolar 1r a 4t de Primària* Dilluns i dimecres 17:00 -18:00 57,00€ 

 

Competició I 
 

1r a 3r de Primària* 

 

Dilluns/dimecres/divendres 

 

17:15 – 19:00 

 

79,00€ 

 

Competició II 
 

De 4t de Primària* a 
2n Batxillerat 

 

Dimarts/dijous/divendres 

 

17:15 – 19:00 

 

79,00€ 

* Grups en funció del nivell    

 
 

 
 

 
EQUIPACIÓ: 

Mallot negre per a la categoria iniciació. 

Per a la resta de categories mallot negre de màniga curta amb pantalons curts integrats, capdavanteres (blanques o 

color cru) i el cabell recollit. 

IMPORTANT: Categories escolars i federades.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

BTT / Duatló 
A partir de 3r de primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
 

El duatló de muntanya és un esport que requereix d'un entrenament intens amb l'objectiu de millorar la 
resistència de forma progressiva alhora que el cos i la ment es preparen per passar d'una disciplina a  
una altra amb agilitat i destresa. Malgrat tractar-se d'un esport individual, la companyonia, el treball en 
equip, la cooperació i el respecte seran valors indispensables. 

L'entorn proper i privilegiat del qual disposem ens permetrà gaudir d'aquesta activitat en plena natura. 

Com a part de l'entrenament, i de manera opcional, realitzarem una sortida mensual, així com una 
competició i una sortida trimestrals, en la qual es passarà una nit en un refugi o alberg de muntanya. 

 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Benjamí 
 

3r i 4t de Primària 

 

Dimarts/dijous 

 

17:15 – 18:30 

 

57,00€ 

Aleví 5è i 6è de Primària Dimarts/dijous 17:15 – 18:30 57,00€ 

Infantil 1r i 2n d'ESO Dimarts/dijous 17:15 – 18:30 57,00€ 

 
 

 
EQUIPACIÓ: granota de competició, samarreta tècnica, malles tipus pirata i jaqueta paravents. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extarcurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

Judo 
De P4 a ESO 

Data d'inici: 14 de setembre 
 

Art marcial d'origen japonès i esport de combat olímpic que té com a objectiu vèncer el contrari 
aprofitant els desequilibris adequats per tombar-lo. 

La UNESCO va declarar el judo com el millor esport formatiu d'iniciació per als nens i joves. 

Des de l'extraescolar de judo es treballa a tres nivells: 

Iniciació: en el qual es treballen aspectes motrius bàsics, caigudes i progressions de peu i de sòl, amb un 
component lúdic important. 

Avançat: en aquest nivell es desenvolupen tècniques de projecció bàsiques de mà, maluc, cama i peu, 
així com tècniques de control de sòl. 

Perfeccionament: adquireixen protagonisme les tècniques de projecció específiques així com les 
tècniques de control de sòl com les immobilitzacions, estrangulacions i luxacions. 

 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Iniciació 
 

P4 a 2n de Primària 

 

Dilluns/dimecres 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

Benjamí De 3r a 4t de Primària Dimarts/dijous 17:30 – 18:30 57,00€ 

Aleví 5è i 6è de Primària Dimarts/dijous 17:30 – 18:30 57,00€ 

Infantil ESO Dimarts/dijous 18:30 – 19:30 57,00€ 

 
 
 

 
EQUIPACIÓ: judogui i xancletes. 

 

 
(*) Tots els alumnes a partir de 3r de Primària podran disposar, segons sigui el seu nivell de compromís, de la 

llicència federativa per participar en les activitats i competicions organitzades per la Federació Catalana de Judo.* 

mailto:extarcurricular@eisbarcelona.com
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ESCOLA DE NATACIÓ 
 

Cursos de Natació 
A partir de 0 mesos 

Data d'inici: 1 de setembre 

 
 

A partir d’octubre oferim els cursos de natació per a nadons, nens de 0 a 6 anys i embarassades a càrrec 
de Penguins Swimming Academy ® en un entorn 100% saludable i amb unes instal·lacions úniques 
dissenyades i pensades per afavorir l’aprenentatge a l’aigua de nadons, nens/es i famílies. 

 
Baby Penguins (0-2 anys) 
Les classes són dinàmiques i cada exercici té uns objectius concrets que afavoreixen el desenvolupament 
del nadó. El Mètode Penguins © busca estimular el desenvolupament dels nadons a tots els nivells 
(psicomotor, sensorial, intel·lectual i social), i capacitar-los perquè se sentin segurs, àgils i feliços. A les 
classes es canten cançons en anglès. Cada alumne està acompanyat dins la piscina per 1 o 2 adults i 
sempre hi ha, a més, un professor a l'aigua. Els altres adults acompanyants poden visualitzar les classes a 
través de la vidriera del centre juntament a la recepció de PENGUINS. 

 
White Penguins (2-3 anys) 
L'objectiu és aconseguir que el nen sigui autònom a l'aigua sense elements de flotació. El mètode se 
centra en donar-li molta confiança, captar la seva atenció a través d'històries divertides i ensenyar 
habilitats aquàtiques mitjançant el joc. Els nens entren a la piscina amb un adult perquè se sentin amb 
confiança. Les classes són dirigides i sempre hi ha un professor amb ells. Els altres adults acompanyants 
poden visualitzar les classes a través de la vidriera del centre juntament a la recepció de PENGUINS. 

 
Green Penguins (3-6 anys) 
La creació d’un entorn afectiu, empàtic i professional permet obtenir grans resultats a cada classe de 
natació. Es treballa sense elements de flotació i amb material creatiu perquè els nens aprenguin ràpid, 
sempre amb activitats divertides. A la vegada, s’ensenya una tècnica de nadó correcta des de l’inici. Els 
nostres monitors sempre estan dins de l’aigua juntament amb l’adult acompanyant i els nens/es. Els 
altres adults acompanyants poden visualitzar les classes a través de la vidriera del centre juntament a la 
recepció de PENGUINS. 

 
Classes per embarassades 
Les sessions són ideals per a totes les dones embarassades a partir de la setmana 13 de gestació i 
recomanables fins a l’últim dia de l’embaràs. Són classes dirigides molt completes on es treballa tots els 
músculs, lligaments i tendons que intervenen en el part (fora i elasticitat pèlvica) a més de realitzar 
exercici cardiovascular molt beneficiós durant l’embaràs. Actualment centres mèdics com Dexeus i molts 
altres ginecòlegs recomanen cada cop més el mètode AIPAP ® ja que ha demostrat ser molt beneficiós 
durant l'embaràs i afavorir un part òptim. 

 
Per a més informació podeu enviar un email a info@penguinsbarcelona.com o trucant al 936315880. 

 
Per a més informació i inscripcions: directament a través de la pàgina web 

www.penguinsbarcelona.com 

mailto:info@penguinsbarcelona.com
http://www.penguinsbarcelona.com/
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

*Preus: 

 1 dia/ setmana: 182€/trimestre 

 2 dies/setmana: 266€/trimestre 

 3 dies/setmana: 350€/trimestre 

 

Cursos de natació 
A partir de 1r de Primària 

Data d'inici: 1 d’octubre 

Aquests cursos estan dissenyats per ensenyar a nedar o a millorar la tècnica, i ofereixen diferents  
horaris de natació, en grups reduïts. Comptem amb tècnics aquàtics amb experiència, que 
desenvoluparan i adaptaran el curs segons el nivell de cada grup. 

Les classes són de 45 minuts, organitzades en 3 blocs: escalfament, treball d'objectius i repòs. 

Les classes de natació són molt completes i beneficioses per als nens. Creiem que és molt important 
combatre el sedentarisme i l'obesitat infantil, així doncs, les classes de natació contribueixen a 
l'adquisició d'hàbits, valors i assimilació de les normes de convivència; i fomenten tant el treball en 
equip com l'autoestima. 

 
 
 

 
 

Nivell 
 

Dies 
 

Horari 
 

Preu 

 

De 6 a 9 anys 

 

De 10 a 14 anys 

 

De 10 a 14 anys 

 
 

Adults iniciació 

 

Dimarts/dijous/divendres 
(a escollir entre 1, 2 o 3 dies) 

Dilluns y/o dimecres 

 

De ldilluns a divendres 
(a escollir entre 1, 2 o 3 dies) 

 

Dilluns/dimecres 

 

17:30 – 18:15 

 

17:30 – 18:15 

 

18:15 – 19:00 

 
 

20:00 – 21:00 

* 

 
* 

 
* 

57,00€/ 
mes 

Adults 
perfeccionamient 

 
Dimarts/dijous 

 
20:00 – 21:00 

 
57,00€/ 
mes 

 

 

 

 
 

EQUIPACIÓ: vestit de bany, capell, ulleres, xancletes, tovallola i barnús.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

Natació de competició 
A partir de P5 

Data d'inici: 14 de setembre 

 

Com a extensió de l'Escola de Natació, el programa de Natació de Competició va dirigit a aquells 
alumnes que compleixin amb uns requisits tècnics bàsics i vulguin tant especialitzar-se en la natació com 
participar en competicions territorials, autonòmiques i estatals (a nivell individual o d'equip). 

La natació de competició genera vincles molt positius entre els esportistes, a més de potenciar valors 
com la companyonia, l'amistat, la constància, el sacrifici i l'esforç. 

 
 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Escolar 
 

P5 

 

Dilluns/dimecres o 
dimarts/diijous 

 
17:15 – 18:15 
17:15 – 18:15 

 

57,00€ 

Escolar 

 

Pre-benjamí 

1r de Primària 

 

2n i 3r de Primària 

Dilluns/dimecres o 
dimarts/diijous 

 

De dilluns a divendres 

17:15 – 18:15 
17:15 – 18:15 

 

17:15 – 18:15 

57,00€ 

 

79,00€ 

 

Benjamí 
 

4t i 5è de Primària 

 

De dilluns a divendres 

 

18:15 – 19:30 

 

79,00€ 

 

Aleví 
 

6è de Primària, 1r i 2n d’ESO 

 

De dilluns a divendres 

 

18:15 – 19:30 

 

79,00€ 

 

Infantil/Absolut/Junior 
 

A partir de 3r d’ESO 

 

De dilluns a divendres 

 

19:30 – 21:45 

 

79,00€ 

 
 

 

 
EQUIPACIÓ: 

Vestit de bany d'entrenament i de competició, capell blanc (amb logo ESC), ulleres, xancletes, tovallola i barnús. 

IMPORTANT: Categories escolars i federades. 

 

 
NOTA: Poden consultar les condicions per formar part del programa de competició. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

Natació Sincronitzada 
A partir de 1r de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 

Disciplina que combina aspectes de la natació, la gimnàstica i la dansa. 
 

Encara que és considerada una disciplina individual per la seva execució tècnica, també hi ha diferents 
modalitats en grup (entre les quals existeixen individuals, duets, duets mixtos, equips i combinats) que 
potencien els valors que aporta el treball en equip, la conducta esportiva, i el respecte al contrari i al 
company. 

 
Aquest esport consisteix en l'execució d'una sèrie de moviments elaborats a l'aigua al ritme de la 
música, a més requereix de grans habilitats aquàtiques, resistència física i flexibilitat, art i precisió en l'ús 
del temps, així com un excepcional control de l'apnea sota de l'aigua. 

 
El programa de natació sincronitzada va dirigit a tots aquells nens i nenes a partir de 7 anys que vulguin 
formar part de l’equip i compleixin amb un mínim de requisits tècnics bàsics de natació. 

 

Activitat esportiva en el medi aquàtic on es desenvolupen elements i figures del ballet dins l'aigua, amb 

un component rítmic, musical i coreogràfic important. 

 
Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Prebenjamí 

 

P5, 1º i 2º de Primària 

 

Dimarts/dijous 

 

17:30 – 19:00 

 

60,00€ 

Benjamí 3º i 4º de Primària Dimarts/dijous/divendres 17:30 – 19:00 60,00€ 

Aleví 4º, 5º i 6º de Primaria Dimarts/dijous/divendres 17:30 – 19:00 79,00€ 

 

Infantil A 

Infantil B 

Infantil C 

Júnior 

Absolutes 

 

2º i 3º de ESO 

3º i 4º de ESO 

1r d’ESO 

4º d’ESO, 1º i 2º de BATX 
 

2º de BATX 

 

Dilluns/dimecres/divendres 

Dimarts/dijous/divendres 

Dilluns/dimecres/divendres 

Dilluns/dimecres/divendres 

Dimarts/dijous 

 

19:00 – 20:30 79,00€ 
 

19:00 – 20:30 79,00€ 
 

17:30 – 19:00 79,00€ 
 

19:00 – 21:00 90,00€ 
 

19:00 – 21:15 90,00€ 

 

 
 

 
EQUIPACIÓ: vestit de bany negre d'entrenament, capell blanc, pinces, ulleres, xancletes, tovallola i barnús.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

Equitació  

De P5 a 2n de Primària 
Data d'inici: 1 d’octubre 

 

 
Muntar a cavall és una activitat fantàstica per als nens, ja que es crea una relació molt especial entre el 
nen i l’animal. Els alumnes aprendran a conèixer, cuidar i respectar a aquests animals, i, sobretot, 
gaudiran amb un esport sa i divertit. 

L'hípica i el contacte amb els cavalls aporta grans beneficis per a la nostra salut, tant física com 
psicològica. Aquest esport està associat amb valors com el respecte, la confiança i la responsabilitat. 
L'equitació també permet desenvolupar l'empatia i l'afecte per la natura i els animals. 

El que fa que aquest esport sigui tan especial és el fet que es duu a terme a l'aire lliure, envoltats de 
natura, permetent-li al genet experimentar una sensació de pau i tranquil·litat mentre munta a cavall. 

L'equitació és un esport molt complet que ajuda a enfortir la musculatura i les articulacions, a millorar la 
postura corporal, la coordinació, l'equilibri i el sentit de l'orientació, així com la concentració i l'atenció. 
També ajuda a desenvolupar l'autoconfiança, l'autocontrol i l'autoestima. No oblidem que els cavalls 
formen part de processos terapèutics en els quals es treballa el desenvolupament cognitiu, físic i 
emocional. 

A les sessions d'hípica, els alumnes realitzaran activitats relacionades amb la cura dels cavalls i activitats 
de munta amb les quals aprendran a realitzar transicions de pas, trot i galop, així com les diferents 
habilitats tècniques que requereix. 

L'hípica és una activitat federada. 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Iniciació 
 

P5 a 2n de Primària 
 

Dimarts 
 

12:00 – 12:45 
 

275,00€ / Trimestre 

 
 

 
 

 

EQUIPACIÓN: Pantalón y botas de equitación.  

 

Entidad colaboradora: 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

Patinatge artístic 
De 1r a 6è de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
El patinatge artístic desenvolupa el sistema motriu, la coordinació i sobretot la part psico-emocional. Així 
doncs, millora l'autoestima i la seguretat dels alumnes, tot ajudant-los a no dubtar de les seves 
capacitats i a no donar-se per vençuts davant les dificultats. 

 
Amb aquesta disciplina els alumnes aprenen que assolir metes personals i d'equip requereix de molt 
sacrifici, compromís i constància. Així mateix, també se'ls ensenya la importància de seguir instruccions 
per minimitzar riscos. 

 
Els nens i nenes aprenen junts, s'ajuden, comparteixen les seves fites i aprenen dels més avançats, als 
qui admiren. A més, amb el patinatge artístic aprenen a ser responsables i complir amb els compromisos 
que adquireixen amb els seus entrenadors quant a horaris de pràctiques i entrenaments. El suport de la 
família és molt important per garantir l'èxit de l'aprenentatge. 

 
Nivell Curs Dies Horari Preu 

 

Nivell 1 
 

1r, 2n i 3r de Primària 

 

Dilluns/dimecres 

 

17:15 – 18:15 

 

57,00€ 

Nivell 2 4t, 5è i 6è de Primària Dimarts/dijous 17:15 – 18:15 57,00€ 

 
 
 

 
 

 
EQUIPACIÓN: Roba còmoda que permeti total llibertat de moviments, patins de 4 rodes i proteccions (colzeres 

i genolleres). 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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ESCOLA ARTÍSTICA 
L'educació artística és molt important en el desenvolupament d'habilitats i destreses cognitives. La 
dansa, el teatre, la música i la plàstica, per exemple, permeten a l'estudiant interactuar amb els espais 
de treball a partir del cos, i expressar-se amb el moviment o comunicar-se a través del ritme i de la 
dramatització. L'art facilita el desenvolupament de la creativitat i d’habilitats socials, corporals i 
psicològiques, així com un enfortiment de l'autoestima i l'auto-concepte. 

 
 
 

 

ESCOLA DE BALLET I DANSA 
En els primers cursos les nostres professores introdueixen la tècnica d'aquesta disciplina d'una forma 
senzilla i divertida mitjançant el joc, la improvisació i la coreografia. Són al costat dels alumnes per 
potenciar les seves qualitats de manera que puguin aconseguir el seu màxim potencial en la comprensió, 
apreciació i execució del ballet clàssic. 

El pla d'estudis s'estructura progressivament per garantir una pràctica segura de la dansa clàssica amb  
el nivell de coneixements tècnics requerits. 

A partir de 2n de Primària el mètode que s'imparteix és el més eficaç quant a l'ensenyament del Ballet a 
nivell mundial, tant per a nenes com per a nens, i assegura el seu aprenentatge sense riscos físics. 
Aquest mètode és el sistema anglès de la Royal Academy of Dance (RAD). 

El pla d'estudis comprèn tres disciplines de dansa: 

 Ballet clàssic 
 Moviment Lliure 
 Dansa de Caràcter 

El nivell l’establirà la professora d’acord amb el coneixement tècnic de l'alumne/l'alumna. Sota 
aquest programa els alumnes que desitgin continuar amb una carrera professional en la dansa, podran 
ser entrenats i assessorats. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

Iniciació a la Dansa i Ballet 
A partir de P3 

Data d'inici: 14 de setembre 
 

 
. 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Iniciació a la Dansa I 
 

P3 
 

Dilluns/dimecres 
 

17:00 – 18:00 
 

57,00€ 

Iniciació a la Dansa II P4 Dilluns/dimecres 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Elemental P5 Dilluns/dimecres 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Pre-Primary I 1r i 2n de Primària Dimarts/dijous 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Pre-Primary II 2n i 3r de Primària Dimarts/dijous 17:00 – 18:00 57,00€ 

Primary 3r i 4t de Primària Dimarts/dijous 18:00 – 19:00 57,00€ 

Grau I 5è i 6è de Primària Dimarts/dijous 18:00 – 19:30 79,00€ 

Grau IV ESO Dilluns/dimecres 18:00 – 19:30 79,00€ 

 

 

 
* A les alumnes d'Elemental i Pre-Primary se'ls adjudicaran els grups segons criteri de la professora per garantir el 

correcte nivell de grup i l'adequada preparació pels exàmens de la Royal Academy of Dance 

 

 
 

EQUIPACIÓ: Mallot, mitjons o mitges roses, jaqueta i sabatilles de ballet (tot de color rosa). 

És necessari que portin una banda i goma per recollir el cabell. Tot haurà d'anar marcat amb el nom i cognoms.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

Dansa en Família 
De P5 a 2n de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
 

Activitat pensada perquè mares i pares es diverteixin amb els seus fills/as i junts interactuïn d'una forma 
diferent compartint una sessió de ball. 

Aquesta proposta fusiona diferents estils de ball com la dansa contemporània, el jazz, el ball modern, la 
dansa clàssica, la zumba, la salsa i el country, entre d’altres. 

Les nostres professores crearan diferents coreografies per a parelles amb músiques de diferents estils i 
èpoques, i improvisaran fent volar la nostra imaginació com si fóssim artistes d'una gran companyia de 
ball en els millors escenaris de Broadway. 

No és necessari tenir nocions de ball, simplement ganes de passar-ho bé, desconnectar i gaudir de la 
música, la dansa i l'expressió corporal. 

 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Dansa en família 
 

P5 a 2n de Primària 

 

Divendres 

 

17:15 – 18:15 

 

29,00€ 

 
 

 

 
EQUIPACIÓ: Roba còmoda que permeti total llibertat de moviments i calçat esportiu.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

Funky Dance 
De 1r a 6è de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
El funk és un estil de música que té el seu origen als carrers de Nova York. James Brown, amb la seva 
cançó ‘I feel good’, representa un dels grans mites del funk de tots els temps. 

La introducció de lletres “rapejades” i nous passos de ball van donar lloc a l'hip-hop, caracteritzat per la 
mítica trilogia “rap, break dance & graffiti”. Tots dos estils formen part del street dance i s’enseyen 
conjuntament. En el hip-hop i el funk es barregen passos del jazz, el break dance, els ritmes afro o la 
dansa contemporània. Els moviments, molt coreografiats i intensos, són tallants i expressius i es fan 
sobretot amb els braços i el tronc. 

* El curs pertanyent al nivell de Funky és merament orientatiu. La professora i coordinadora es reserven 
el dret a l'adjudicació del nivell depenent del coneixement de la matèria de cada alumne. 

 

Nivell Curs Dies Horari Preu 

 

Iniciació 
 

1r i 2n de Primària 

 

Dimarts/dijous 

 

16:55 – 17:50 

 

57,00€ 

Funky I 2n i 3r de Primària Dimarts/dijous 17:50 – 18:45 57,00€ 

Funky II 4t a 6è de Primària Dimarts/dijous 18:45 – 19:40 57,00€ 

 
 

 
 

 
EQUIPACIÓN: Roba còmoda que permeti total llibertat de moviments.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

Musicals 
De P4 a ESO 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
Sense cap dubte, el teatre musical, de la mà de l'expressió corporal, és un gènere que està prenent 
molta força a tot el món. La importància pedagògica d'aquesta activitat és fonamental ja que engloba 
diverses disciplines: interpretació teatral, cant, música, expressió corporal, dansa etc. 

L'anàlisi exhaustiu de cada història, la creació dels personatges, les intencions.… seran la base del treball 
d'expressió corporal, musical i artístic. 

Les nostres professores, especialistes en música, cant i ball, crearan durant tot el curs diferents 
representacions i projectes musicals dignes del millor escenari de Broadway. La metodologia pedagògica 
implementada en aquesta activitat contribueix a millorar les habilitats socials entre els. D'aquesta 
manera, es crea una excel·lent cohesió de grup i un ambient que reforça el treball en equip. Al llarg del 
curs s'oferiran diferents actuacions musicals obertes a les famílies. 

 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Infantil 
 

P4 i P5 

 

Dilluns/dimecres 

 

12:30 – 13:30 

 

57,00€ 

Iniciació 
 

Intermedi 

1r i 2n de Primària 
 

3r i 4t de Primària 

Dimarts/dijous 
 

Dimarts/dijous 

12:30 – 13:30 
 

13:30 – 14:30 

57,00€ 
 

57,00€ 

Avançat I 5è i 6è de Primària Dilluns/dimecres 13:30 – 14:30 57,00€ 

Avançat II ESO Dimarts/dijous 14:30 – 15:00 57,00€ 

 
 

 
 

EQUIPACIÓ: Roba còmoda que permeti total llibertat de moviments. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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ESCOLA DE MÚSICA 

 
Amb la ferma convicció que la música és una eina pedagògica única que aporta grans beneficis a 
l'educació, el col·legi ofereix una àmplia proposta formativa musical i dóna l'oportunitat als alumnes 
d'aconseguir un alt nivell en aquest camp. Tot això, a més, amb una atenció personalitzada, afavorint el 
gaudi d'aquest bell art. L'escola compta amb un gran equip de músics professionals alhora que 
pedagogs, que són la base des de la qual projectem el nostre treball. 

Durant el curs els més petits s’inicien en el món de la música a través de les cançons, balls i jocs, a més 
d'assistir a audicions i realitzar rodes d'instruments amb els nostres professors. En les audicions  
musicals s'escolten, reconeixen i proven instruments com a pas previ a escollir el que serà el seu futur 
instrument segons connectin amb ell per la seva sonoritat, la seva morfologia o la tècnica. 

 
 

 

Sensibilització i iniciació a la música 
De P2 a P5 

Data d'inici: 14 de setembre 
 

A la nostra escola de música, els nens comencen als 2 anys a iniciar-se en el món de la música amb 
l'objectiu de descobrir i desenvolupar les capacitats expressives, musicals i psicomotores de l'infant. 
D'aquesta manera, aprenen a fer ritmes amb la veu o amb parts del cos i a escriure o a reconèixer les 
notes musicals mitjançant jocs. 

Els professors de música treballen en l'àmbit de la pedagogia musical en els següents aspectes: 

 El desenvolupament de la veu. 
 El contacte amb les fonts sonores a través de materials diversos: objectes i instruments. 
 El reconeixement i la representació del so respecte a la seva durada, intensitat, alçada, timbre, 

etc. 
 Iniciació en la notació musical. 

 Els ritmes. 
 El desenvolupament de la percepció auditiva. 
 La utilització del moviment com a mitjà d’expressió i sensibilització motriu, visual i auditiva, per 

conèixer el propi cos, desenvolupar el sentit rítmic i fomentar les relacions socials 

A partir dels 5 anys, els nens comencen la transició cap a la formació musical on tindrà lloc el primer 
contacte amb l’instrument musical. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

 
Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Sensibilització musical 
 

P2 
 

Dilluns 
 

16:00 – 16:45 
 

29,00€ 

 
P2 Dimecres 16:00 – 16:45 29,00€ 

 
P3 Dimarts 17:15 – 18:15 29,00€ 

 
P4 Dilluns 17:00 – 18:00 29,00€ 

Iniciació musical P5 Dimecres 17:00 – 18:00 29,00€ 

 
P5 Divendres 12:30 – 13:30 29,00€ 

 

 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

 

Classes d'Instrument individual 
A partir de P5 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
Les classes de l'Escola de Música s'estructuren en sessions setmanals, individuals o en parelles, d'una 
hora de durada en les quals es treballen aspectes com: el llenguatge musical, la melodia, el ritme, la 
grafia musical, la tècnica de l'instrument i la interpretació. Els nostres alumnes poden escollir 
l'instrument que més els agradi: classes de cant individual, piano, violí, violoncel, flauta travessera, 
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, bateria, etc. 

Els professors de cant i instrument musical són excel·lents professionals formats en les entitats musicals 
més importants (Liceu, Escola superior de música de Catalunya, etc.) i amb una àmplia experiència en la 
pedagogia musical. 

Com a centre examinador registrat del Trinity College London estem en disposició de realitzar els 
exàmens de música corresponents a Inicial i Graus, dissenyats per proporcionar un marc d'aprenentatge 
estructurat que avalua el progrés de l'estudiant en cada nivell. 

El programa de l'escola de música ofereix la possibilitat de presentar-se a aquests exàmens oficials 
(sempre optatiu) que proporcionen a l'estudiant una acreditació internacional i un reconeixement del 
nivell aconseguit de manera que estimula i potencia el seu estudi. 

 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Classes individuals 
 

P5 – 1r i 2n de Primària 

 

1 dia a determinar 

 

12:30 – 13:30 

 

132,00€ 

  

De 3r a 6è de Primària 

 

1 dia a determinar 

 

13:30 - 14:30 

 

132,00€ 

  

ESO i Batxillerat 

 

1 dia a determinar 

 

½ hora de 14:30 
a 15h 

 

66,00€ 

 
de Primària a Batxillerat 1 dia 1 hora a determinar De 17h a 21h 

(1hora a escollir) 
132,00€ 

 
de Primària a Batxillerat Dissabtes De 10h a 14h 

(1 hora a escollir) 
132,00€ 

 El coordinador informarà de l'assignació dia/ hora després de la inscripció. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

Classes d'instrument en grup 

A partir de P5 
Data d'inici: 14 de setembre 

 
A la nostra escola de música donem especial importància a la formació d'agrupacions musicals com 
l'orquestra, però també proposem agrupacions instrumentals de violí, flauta, guitarra i música de 
cambra. 

Les agrupacions complementen la formació musical dels alumnes, i també constitueixen una oportunitat 
de reforçar la motivació i el gust per la música, així com altres aspectes com són la socialització, el treball 
en equip, la companyonia o el poder conèixer un altre repertori o estil musical. 

L'activitat es programa durant tot el curs lectiu en dues classes a la setmana de mitja hora, sent les 
actuacions en públic el repte final al qual s‘enfronten i pel qual ens esforcem conjuntament. 

 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Classes 2 alumnes* 
 

P5 – 1r de Primària 

 

1 dia a determinar 

 

1 hora a 
determinar 

 

87,00€ 

Classes 2 alumnes* 2n de Primària 1 dia a determinar 1 hora a 
determinar 

87,00€ 

GUITARRA ELÈCTRICA / 
SOTA ELÈCTRIC / BATERIA 

Primària, ESO i Batxillerat 1 dia a determinar ½ hora de 
14:30 a 15h 

66,00€ 

SAXO / CLARINET Primària, ESO i Batxillerat 1 dia a determinar ½ hora de 
14:30 a 115h 

66,00€ 

CLASSES POP ROCK 
BAND 

De 6è a Batxillerat 1 dia a determinar A determinar 
1 h/setmana 

29,00€ 

GRUP DE FLAUTA De 3r a 6è de Primària 1 dia a determinar A determinar 
1 h/setmana 

29,00€ 

 El coordinador informarà de l'assignació dia/ hora després de la inscripció. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

WORKSHOPS 

 
Taller de pintura i plàstica 

De P4 a 5è de Primària 
Data d'inici: 14 de setembre 

 
Mitjançant l'educació artística es pretén que els nens coneguin i sàpiguen aplicar els elements propis 
dels llenguatges visuals i plàstics. La pintura s'utilitza com a base instrumental per  afavorir la sensibilitat 
i permet desenvolupar les capacitats d'expressió de sentiments, emocions, idees i coneixements  a 
través de la forma, el color, la textura, el volum, l'espai i el temps. El treball interdisciplinari és present i 
al llarg del curs els treballs realitzats serveixen de decorats en diversos esdeveniments d'altres àrees del 
centre. 

 
Material inclòs en el preu.* 

 
Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Infantil P5 + 1º i 2º de 
Primaria 

 
P5, 1r i 2n de Primària 

 
Dilluns/dimecres 

 
12:30 – 13:30 

 
60,00€* 

Infantil P5 + 1º i 2º de 
Primaria 

P5, 1r i 2n de Primària Dimarts/dijous 12:30 – 13:30 60,00€* 

Primària 3r a 6è de Primària Dilluns/dimecres 13:30 – 14:30 60,00€* 

Primaria 3r a 6è de Primària Dimarts/dijous 13:30 – 14:30 60,00€* 

Infantil P4 i P5 + Primària P4, P5 i Primària Dilluns/dimecres 17:00 – 19:00 120,00€* 

Infantil P4 i P5 + Primària P4, P5 i Primària Dimarts/dijous 17:00 – 18:30 90,00€* 

 
 
 

 
 

INDUMENTÀRIA: Bata per evitar tacar-nos la roba en algunes activitats. 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

Taller de contes 
De 1r de primària a l’ESO 

Data d'inici: 14 de setembre 

 
El taller de contes és una eina fantàstica per estimular el desenvolupament del llenguatge oral, la 
imaginació i la creativitat, a més de transmetre i ensenyar valors morals, de comportament i 
convivència. 

Així mateix, alguna cosa tan senzilla com un conte ajuda al nen a identificar les seves pròpies emocions i 
les dels altres, la qual cosa porta a desenvolupar l'empatia i l'autoestima, a relaxar-se i parar atenció. 
També fomenta sentiments de confiança, seguretat i independència al mateix temps que enforteix 
llaços afectius amb els seus pares, avis o educadors. Estimula la memòria, l'hàbit lector, la representació 
de símbols, el gust estètic i en definitiva, ajuda a l'alumne a conèixer i interpretar millor el món 
circumdant mitjançant l'imaginari. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Taller de contes 
 

1r i 2n de Primària 

 

Divendres 

 

12:30 – 13:30 

 

29,00€ 

 
3r i 4t de Primària Divendres 17:00 – 19:00 57,00€ 

 5è i 6è de Primària Divendres 13:30 – 14:30 29,00€ 

Escriptura creativa 
avançada 

ESO Dissabte 10:00 – 13:00 80,00€ 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

Taller de robòtica i programació 3D 
De 1r a 6è de Primària 

Data d'inici: 1 d’octubre 

 
Aquest programa fomenta el treball en equip mitjançant tasques i rols definits que canvien a cada sessió 
(enginyer, constructor, programador). Això permet un aprenentatge molt personalitzat per a cada grup,  
i un treball per nivells de coneixement. 

Els nostres professors i professores compleixen un doble perfil: experiència tècnica i pedagògica. Per 
això les activitats són molt potents tècnicament i, alhora, divertides. 

Els objectius pedagògics són: 

 Promoure l'experimentació amb màquines simples i motoritzades: engranatges, corrioles, palanques, 
eixos, etc. (es reforcen les matèries científiques curriculars). 

 Assimilar un ordre en un procés de disseny: plantejar la pregunta, construir, compartir i reflexionar. 
 Accelerar la resolució de problemàtiques mitjançant construcció, mecanitzat de màquines 

motoritzades, i programació d'autòmats (a partir de 5è de Primària). 
 Desenvolupament de les habilitats creatives construint models 3D metafòrics. 
 Aprendre a prioritzar recursos amb visió espacial. 

 
L’idioma vehicular de l'activitat és l'anglès. 

 
 
 

Categoria Curso Dies Horari Preu trimestre 

 

Grup I 1r i 2n de Primària 
 

Grup II 3ra 6è de Primària 

 

Dimarts o dijous 

Dimarts o dijous 

 

12:30 – 13:30 
 

13:30 – 14:30 

 

90,00€/ trimestre 

90,00€/ trimestre 
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Contactar a: ohuerta@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

Emociona’t 
De 1r a 6è de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 

El liderat i la gestió de les emocions són una part fonamental en el benestar i l’èxit de qualsevol persona. 
EIS Barcelona aposta per incloure aquesta activitat extraescolar on es treballa, en grup i a través del joc, 
tots els àmbits de la Intel·ligència Emocional: autoestima, habilitats socials, coneixement de les 
emocions pròpies i alienes, empatía, motivació, responsabilitat, comunicación, valors… 

 
Un espai on el nen podrá ser ell mateix i expresar les seves emocions. A través de diferents disciplines 
com jocs en moviment, manualitats, treball en equip, música, teatre, etc, treballem perquè el nen tingui 
eines pel seu desenvolupament personal i benestar, creient amb una major seguretat en sí mateix i 
adquirint coneixements i recursos per poder afrontar qualsevol repte que se li presenti a la vida. 

 

 
Nivell Curs Dies Horari Preu 

 

Grup I 
 

1r i 2n de Primària 

 

Divendres 

 

12:30 – 13:30 

 

125,00€ 

Grup II 3r, 4t, 5è y 6è de Primària Divendres 13:30 – 14:30 125,00€ 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

Benvinguts al Txoko de Sergi 

De 1r a 6è de Primària i Batxillerat 
Data d’inici: 14 de Septiembre 

 
 

 
L’objectiu d’aquesta activitat és la d’aprendre, compartir, jugar, cuinar i divertir-se en torn a 
l’alimentació saludable. 

 

La importància d’una dieta equilibrada ens farà descobrir: 
 

- origen dels aliments 
- experimentar amb el seu creixement i recol·lecció 
- entendre els beneficis que ens aporten els aliments ecològics 
- apreciar el consum de proximitat 
- crear bons hàbits alimenticis 
- incentivar l’autonomia a la cuina 
- cuinar de forma fàcil i saludable 
- estimular la creativitat cuinant 
- divertir-se cuinant 

 

L’educació en aquest sentit és fonamental, així que l’activitat anirà de la mà del nostre estimadíssim 
Chef Sergi Natale, cuiner del col·legi. 

 

Es cuinarà productes de temporada i de proximitat (aspectes importants per fonamentar la 
sostenibilitat), donant espai tant a les noves tendències com a la cuina tradicional. 

 

La conservació i reutilització dels aliments, la gestació de residus i el respecte per la naturalesa formen 
part de l’aprenentatge en aquest taller en el que s’aprèn cuinant. 

 
 

 
Categoria Curso Dies Horari Preu trimestre 

 

Benvinguts 
al Txoko de Sergi 

 

1º a 6º 
Primària 

 

1º i 2º 
Batxillerat 

Dimecres 

Divendres 

 

17:00 – 18:00 

 

15h – 16h 

 

65,00€ 

 

65,00€ 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com per a: 

 
 Inscripcions i baixes

 Comunicació d'absències o incidències.

 

ESCOLA DE TEATRE 

 
De 3r a 6è de Primària 

Data d'inici: 14 de setembre 

 

El teatre i el joc dramàtic desenvolupen capacitats personals com la imaginació, l'observació, la 
creativitat i l'expressió corporal i oral. Exigeixen una anàlisi i una interpretació de la realitat, i sobretot, 
impliquen comunicació a partir, principalment, de dues formes d'expressió: l'oral i la corporal. 

El teatre ofereix la possibilitat de madurar personalment mitjançant la representació simbòlica de 
situacions de la vida. Però també pot establir connexions molt interessants entre la vida real i el món de 
la imaginació i de la creació literària. 

D'aquesta manera, el nen/a pot anticipar situacions que podrien presentar-se a qualsevol moment i, 
mitjançant la improvisació, temptejar en un context imaginari la resolució d’aquests, la qual cosa suposa 
un gran avantatge a l'hora d'afrontar la vida. 

Aquest taller s'imparteix en anglès. 
 
 

Categoria Curs Dies Horari Preu 

 

Principiant 

 

3r i 4t de Primària 

 

Dilluns 

 

13:30 – 14:30 

 

90,00€/Trimestre 

Intermedi 5è i 6è de Primària Dimecres 13:30 – 14:30 90,00€/Trimestre 
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Contactar a: extracurricular@eisbarcelona.com , per a: 

 
 Inscripcions i baixes 

 Comunicació d'absències o incidències. 

 

ENGLISH KIDS’CLUB 
TOTS ELS DISSABTES 

4 h de diversió en un entorn 100% anglès! 

 

de 3 a 12 anys 
Tallers, classes, piscina, esport i jocs 

 
 
 
 

 
La nostra primera 

sessió més acadèmica 

orientada a la 

competència lingüística 

in English 

by Trinity Program 

Natació a la nostra 

piscina 

amb monitors 

especialitzats.* 

Teatre, cancions, role 

playing, TPR per 

desenvolupar les 

capacitats orals. 

Arts & crafts per el 

desenvolupament de la 

creativitat 

 
 
 
 

  Horari Preu per trimestre 

 

De 3 a 12 anys 
 

Dissabtes 
 

9:30-13:30 

 

345,00€ 

 

 

INDUMENTÀRIA: Roba còmoda que permeti llibertat de moviments. Bossa amb vestit de bany, capell de piscina, 

ulleres, xancletes i tovallola. 
 

*Durant el curs 20/21 totes les activitats aquàtiques en dissabtes es realitzaran a la piscina 
gran. 
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Tel. 34 93 589 84 20 – Tel. i Fax 34 93 675 52 63 
Av. Pla del Vinyet, 110 

08172  Sant Cugat del Vallès (Barcelona – SPAIN) 

www.eisbarcelona.com e-mail: info@eisbarcelona.com 
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