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INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI I INSCRIPCIONS 
 
 
 
 

● Data d’inici de les activitats 
extraescolars: 
dilluns 4 d’octubre de 2021 

 
● Data d’inici d’inscripció: 

Dilluns 6 setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

 
 
 

Diumenge 26 de setembre 2021 

FUNCIONAMENT 
● Les inscripcions es realitzaran telemàticament mitjançant els enllaços que trobareu a 
l’apartat corresponent a cada activitat. 
 
● Les places són limitades (el nombre exacte varia segons les activitats i està indicat en la 
informació específica de cada activitat), se seguirà rigorós ordre d'inscripció. 
 
● Cada activitat programada necessita un grup mínim d’infants per poder mantenir els 
preus. En el cas de no arribar al mínim, l’activitat no es realitzarà, a no ser que els afectats 
decideixin fer-se càrrec de la diferència en l’import del rebut mensual/trimestral. 
 
● Cada empresa farà servir diferents canals de comunicació amb les famílies pel segui- 
ment de l’activitat (blog, informes, classes obertes, correus electrònics, etc).  En tot mo- 
ment, les famílies es podran posar en contacte amb les diferents empreses per qualsevol 
qüestió. 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19 
 
● Es vetllarà pel compliment de les mesures establertes en el Pla d’actuació per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 del Departament 
d’Educació   i   disposar   dels   elements   acreditatius   per   a   la   seva   implantació. 
Caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es 
pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. 
 
En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. Els infants han  de 
dur la mascareta de casa. 
 
QUADRE RESUM ACTIVITATS 
 
Un responsable de l’AFA recollirà tots els infants d’extraescolars a les 16:30h i tindran 
temps de berenar (al despatx de l’AFA i al pati de davant) fins que arribin els monitors i 
monitores de l’activitat i es preparin per començar. 
 
El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les inscripcions finals, de ser 
així es notificarà immediatament a les famílies. 
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Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2021– 22 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
Patinatge GSB de P5 a 6è 26 € / mes 17.00 a 18.00 h. 

      6 €/curs assegurança   

Tennis GSB de 1r a 6è 26 € / mes 17.00 a 18.00 h. 
      6 €/curs assegurança   

Multiesport GSB de P3 a P5 26 € / mes 17.00 a 18.00 h. 
      6 €/curs assegurança   

Futbol ASS. Judo Nou BCN de 4t a 6è 23 € / mes 17.00 a 18.00 h. 
          

Judo ASS. Judo Nou BCN de P4 a 6è 23 € / mes 17.00 a 18.00 h. 
          

Skate Ungravity de 1r a 6è 29 € / mes 17.00 a 18.00 h. 

IDIOMES 
Anglès TEA OR COFEE de P3 a 6è 109 €/ trimestre de 16.45 a 17.45 h 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
Expressió Artística GIRAGOT de P3 a 1r 31€/mes de 16.45 a 17.45 h 

      10  €/trimestre material   
Expressió Artística GIRAGOT de 2n a 6è 35€/ mes de 16.45 a 17.45 h 

      10  €/trimestre material   
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

ARTS DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT 

Sensibilització musical KIDDY MUSICS de P3 a P5 114 €/trimestre de 16.45  a 17.45 h. 

Circ El bidó de Nou Barris de 1r a 6è 45 €/mes de17.00 a 18.00h. 

Arts Escèniques Magatzem d’Ara de 2n. a 6è. 33 €/mes de17.00 a 18.00h. 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I DE PENSAMENT LÒGIC 
Petits Exploradors Isotròpic de P4 a 2n 28 €/mes de 17.00 a 18.00 

          
Robòtica Isotròpic de 3r a 4t 36 €/ mes de 17.00 a 18.00 

 
 
 
 

VITATS CIENTÍFIQUES i DE PENSAMENT LÒGIC 
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
 
 
 
 

ALTES FORA DE TERMINI 
 

● Es podran fer sempre i quan les activitats tinguin places lliures. 
 
 

CALENDARI I INSCRIPCIONS 
 
 
 
 

● Data d’inici de les activitats 
extraescolars: 
dilluns 4 d’octubre de 2021 

 
● Data d’inici d’inscripció: 
Dilluns 6 setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

 
 
 

Diumenge 26 de setembre 
2021 

● Cal fer la inscripció abans del dia 15 del mes anterior a l’inici de l’activitat, enviant un 
correu electrònic a l’empresa responsable de l’activitat amb còpia a 
gestio@garbuix.org 
 
 
BAIXES FORA DE TERMINI 
 
● Caldrà notificar-les enviant un correu electrònic a l’empresa responsable de l’activitat 
amb còpia a gestio@garbuix.org  abans del dia 15 del mes anterior a la baixa 
 

mailto:gestio@garbuix.org
mailto:gestio@garbuix.org
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 

REBUTS 
 
 
 
 
 

CALENDARI I INSCRIPCIONS 
 
 
 
 

● Data d’inici de les activitats 
extraescolars: 
dilluns 4 d’octubre de 2021 

 
● Data d’inici d’inscripció: 
Dilluns 6 setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

 
 
 

Diumenge 26 de setembre 
2021 

● Cada empresa passarà els seus rebuts per domiciliació bancària. Els rebuts es 
passaran del dia 1 al 10 de cada mes.  
 
Per aquelles activitats que es cobren de forma trimestral, els terminis estan especificats a 
l’apartat corresponent a l’activitat. 
 
● Es cobrarà un extra de 5,00€ per cada rebut tornat. L’empresa corresponent notificarà 
a la família que el rebut li ha estat tornat i si passats 15 dies no s’ha realitzat el pagament 
corresponent, es procedirà a donar de baixa el/la participant. 
 
 
BEQUES 
 
● Les famílies que vulguin demanar subvencions per infants i joves per a la pràctica espor- 
tiva fora d’horari escolar, omplint el formulari d’inscripció de l’activitat i sol·licitant la 
documentació necessària a l’empresa responsable amb còpia a gestio@garbuix.org. Un 
cop entregada la beca a l’ajuntament, cal que ens feu arribar la còpia de color rosa a 
gestio@garbuix.org. ( Caldrà lliurar-ho a la coordinadora de les activitats). 
 
 
● Les beques van dirigides només per infants d’activitats esportives (marcades com a tal 
al quadre d’activitats) i de la franja d’edat de 6 a 17 anys, amb el compromís d’estar 
apuntats a l’activitat durant tot el curs escolar. 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

mailto:gestio@garbuix.org
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INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 
 
 
 
 
 

CALENDARI I INSCRIPCIONS 
 
 
 
 

● Data d’inici de les activitats 
extraescolars: 
dilluns 4 d’octubre de 2021 

 
● Data d’inici d’inscripció: 
Dilluns 6 de setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

 
 
 

Diumenge 26 de setembre 
2021 

● Tots els infants estan coberts per una assegurança general de l’AFA per a la realització 
d’activitats a l’escola.  
 
● No podrem garantir el servei de les activitats extraescolars en els dies de vaga. Arribat 
el moment, s’informarà en la mesura del possible del funcionament d’aquell dia concret. 

 
● De la quota mensual, 3 € están destinats a la coordinació de les activitats. Ens cas que 
hi hagi una davallada d’inscripcions, l’AFA es reserva el dret de modificar les quotes. 
 
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 
 
 
 
 

Correu Electrònic Comissió Activitats Extraescolars: 
extraescolars-reina@googlegroups.com   
Correu Electrònic Gestió - Coordinació 

Activitats Extraescolars 
gestio@garbuix.org 

 
Pàgina Web: www.afareinaviolant.org 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

mailto:extraescolars-reina@googlegroups.com
mailto:extraescolars-reina@googlegroups.com
http://www.afareinaviolant.org/
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PATINATGE 

              Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2021– 22 
 

 

 
 
 
 

HORARI 
De P5 a 6è  Dijous de 17:00 a 18:00h 

 
QUOTA 

               Preu mensual:  26,67 € 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Patinatge per pri- 
mer cop a la nostra escola. GSB és una 
empresa dedicada a la gestió integral 
de les activitats esportives i lúdiques en 
un gran nombre de centres educatius. 

 

 
OBSERVACIONS: 

Cal que els patins siguin de quatre 
rodes 

 
 
GSB amb l’ activitat extraescolar de patinatge xou pretén oferir un projecte lúdic i es- 
portiu dirigit a infants de qualsevol edat que patinin actualment o ve que es vulguin 
iniciar en el món del patinatge. 
Aquesta proposta busca motivar els joves patinadors a millorar la seva tècnica de pa- 
tinatge mitjançant l’entrenament dins i fora de la pista amb activitats orientades a les 
necessitats dels patinadors. 
Oferir un curs esportiu relacionat amb el món del patinatge artístic sobre rodes 
• Millorar el patinatge dels alumnes des d’una perspectiva tècnica 
• Fomentar la cooperació i la solidaritat mitjançant la disciplina “Xou conjunt” 
• Realitzar les activitats esportives, lúdiques i educatives que van implícites en la pràctica 
del patinatge: dansa, expressió corporal i fonaments gimnàstics. 
• Comprendre els ritmes musicals i saber seguir-los amb els diferents moviments del cos. 
Programació: 
• Es realitzaran exercicis de tecnificació de patinatge i en patinatge en grup. L’objectiu 
serà millorar el nivell i la tècnica dels patinadors i la seva coordinació i cohesió a nivell 
grupal 
• Desplaçament en bloc 
• Passos de dansa 
• Realització de coreografies adaptades al nivell de cada grup utilitzant els elements 
treballats durant les sessions i potenciant la coordinació entre les patinadores per realitzar 
els elements alhora. 
 
Caldrà un mínim de 8 alumnes per oferir l’activitat. Donada la diversitat d’edats, hi haurà 
dos monitors per poder fer dos grups d’edat, de forma que els infants aprenguin al ritme 
adequat per al seu nivell. 
 
INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es faran a través del següent mail pautriasgsb@gmail.com omplint 
el full annex https://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67 
 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu 
pautriasgsb@gmail.com i amb còpia a gestio@garbuix.org 

mailto:pautriasgsb@gmail.com
https://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67
mailto:pautriasgsb@gmail.com
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TENNIS 
 

Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2021-22 
 

 

 
 
 

HORARI: 
De 1r a 5è   Dimarts de 17:00 a 

18:00h 
 

QUOTA: 
               Preu mensual: 26,67 € 

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
El tennis ha estat sempre una activitat esportiva elitista que requereix unes instal·lacions 
especifiques. GSB va introduir aquest esport als patis de les escoles a través del muntat- 
ge de xarxes de mini-tennis, de manera que tots els nens i nenes en poguessin aprendre 
i gaudir. GSB aplica una metodologia pròpia, basada en l’estudi constant de l’evolució 
de l’esport. 
Els nens i les nenes gaudeixen i es beneficien d’una tècnica que els permetrà en el futur 
tenir menys riscos de lesions, així com un aprenentatge ràpid i efectiu. 
 
Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor. 
 
INSCRIPCIONS: 
es inscripcions es faran a través del següent mail pautriasgsb@gmail.com omplint 
el full annexhttps://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67 
 
 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu 
pautriasgsb@gmail.com i amb còpia a gestio@garbuix.org 

 

 
 
 
 
L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Tennis   . GSB és 
una empresa dedicada a la gestió 
integral de les activitats esportives i 
lúdiques en un gran nombre de centres 
educatius. 

   

mailto:pautriasgsb@gmail.com
https://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67
mailto:pautriasgsb@gmail.com
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SKATE                          Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2021– 22 
 
 

 

HORARI: 
 

 De 1r a 6è   Dilluns de 17:00 a 18:00h 
 

QUOTA: 
            Preu mensual: 29 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungravity una empresa dedicada a 
la creació de projectes de qualitat 
que ajudin a promocionar els Action 
Sports: Skate, BMX, Scooter, 
Longboard, Patinatge, Surf, Paddlesurf, 
Esquí i Snowboard mitjançant serveis 
(classes, cursos, camps, club, viatges i 
altres activitats), creació 
d'esdeveniments, organització de 
competicions i construcció i lloguer de 
skateparks. Passió, Motivació i el millor 
Equip Humà des del 2004. 

 
 
 

 
 
 
      
      

    

 
 

 

 

 

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Els esports de roda petita són uns dels esports de lliscament més de moda de l’actualitat i en els 
darrers anys està agafant una importància destacable degut a, entre d’altres coses, l’augment 
d’espais on practicar-lo (skateparks) i a la creació dels World Roller Games que aquest any es 
celebraran a Barcelona 
 
Són esports que no discriminen per sexe, edat ni físic i que potencien les capacitats motrius de 
qui els practiquen i permet un desenvolupament complet des de diferents punts de vista: 
fisiològic (treball d’equilibri i coordinació de tot el cos), psicològic (treball d’autosuperació, 
autoestima i coneixement personal) i social (és un esport individual que es practica en grup, la 
qual cosa permet compartir l’experiència). 
 
L’Skate és una modalitat amb molta tradició a les activitats de carrer i actualment és un esport 
amb molta demanda popular i afició entre els més petits/es i joves. 
Al llarg del curs coneixeran totes les parts de l'skate i aprendran moviments bàsics per moure's 
autònomament a través del joc. A mida que vagi avançant el curs i amb el suport de rampes i 
d'altres materials aprendran diferents trucs. 
Caldrà un mínim de 6 infants per oferir l’activitat i un màxim de 10 infants per monitor/a. 

INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari  
 
https://forms.gle/xLZQ1ZF1UqDoV9sM9 
 
Les altres i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana de cada mes . 
El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL. 

https://forms.gle/xLZQ1ZF1UqDoV9sM9
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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FUTBOL 

             Comissió d’extraescolars. AFA Escola Reina Violant Curs 2021– 22 
 
 

 

HORARI: 
 

 De 4t a 6è   Dilluns de 17:00 a 18:00h 
 

QUOTA: 
            Preu mensual: 23 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associació Judo Nou Barcelona ofereix 
l’activitat de FUTBOL. 

Donem a la pràctica del futbol un caire 
lúdic i distès posant en valor les relacions 
interpersonals. Aprenem de forma 
divertida els avantatges de fer esport. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
Gaudir de l’esport en un ambient saludable d’integració, respecte i esforç individual i col·lectiu. 

Dotar al grup de les capacitats motrius que els permeti adaptar-se a qualsevol situació 
d'aprenentatge relacionat amb el futbol. 

Aprendre i millorar els conceptes tècnics, tàctics i de reglamentació bàsica. 

 

OBSERVACIONS:  
Grup mínim de 7 infants per oferir l’activitat i un màxim de 10-15 per monitor, depenent de la 
complexitat del grup. 
Els cobraments de les quotes seran mensual i es realitzaran de l’1 al 10 del primer mes. 
A més, a final de curs s’entrega un informe individualitzat de cada participant. 
Judo Nou Barcelona manté la relació amb les famílies a través d’un grup de whatsapp 

 
 
INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es faran a través del següent link: https://bit.ly/futbol_rv 

 

Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze diez d’antelació al 
correu  info@judonoubarcelona.com i amb còpia a gestio@garbuix.org 

mailto:pautriasgsb@gmail.com
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MULTIESPORT 
 
 
 
 
 

HORARI: 
De P3 a P5 Dimecres de 17:00 a 

18:00h 
 

QUOTA: 
                Preu mensual:  26,67 € 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’empresa GSB (Global Sports Business) 
ofereix l’activitat de Multiesport . GSB 
és una empresa dedicada a la gestió 
integral de les activitats esportives i lú- 
diques en un gran nombre de centres 
educatius. 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
La nostra proposta per treballar l’activitat Multiesport, és a través de diferents continguts 
durant el curs. 
Es posarà en pràctica el cos, la imatge i la percepció de l’espai, entre d’altres i es treba- 
llen les habilitats motrius i les qualitats físiques bàsiques a través dels jocs. 
El jocs és la base de qualsevol aprenentatge motriu i és per aquest motiu que a l’inici de 
cada sessió es fan jocs per treballar tots els elements relacionats amb l’esport. 
El joc serveix perquè els nens i nenes desenvolupin la coordinació dinàmica general. 
 
Durant el curs es portarà a terme la pràctica de diferents esports: 
- Esports de raqueta (tenis, bàdminton) 
- Pilota (Futbol, Basquet, Handbol, Pichi, ...) 
- Circuits de psicomotricitat perquè els infants aprenguin exercicis de coordinació (saltar, 
girar, tombarelles) 
 
Caldrà un mínim de 8 infants per oferir l’activitat i un màxim de 12 infants per monitor. 
 
 
 

INSCRIPCIONS: 
 
Les inscripcions es faran a través del següent mail pautriasgsb@gmail.com omplint 
el full annex https://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67 
 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu 
pautriasgsb@gmail.com i amb còpia a gestio@garbuix.org

mailto:pautriasgsb@gmail.com
https://forms.gle/YmRwaXfjN8dxh7z67
mailto:pautriasgsb@gmail.com
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JUDO 
 
 
 
 
 

HORARI: 
Judo 1 P4 a P5 Dimarts de 17 a18:00h 
Judo 2 1r a 3r Dijous de 17 a 18:00h 

Judo 3 4rt a 6è Dimecres de 17 a 
18:00h  

QUOTA: 
Preu mensual: 23€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associació Judo Nou Barcelona ofe- 
reix l’activitat de JUDO. El judo és un 
esport ideal per nens i nenes pel seu alt 
contingut pedagògic. Afavoreix el crei- 
xement i desenvolupament de l’infant 
tant en l’aspecte físic com personal. 
L’objectiu principal de l’activitat és 
que  l’infant  s’ho passi bé jugant i 
aprenent.  

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
A nivell personal: 
. Desenvolupa l’autoestima a nivell personal, social (escolar) i familiar. 
· Desenvolupa les capacitats d’autocontrol. 
· Afavoreix l’expressió de l’afectivitat.  
· Evita conflictes emocionals.  
· Aporta seguretat en un mateix.  
· Afavoreix la percepció d’un mateix i dels altres.  
· Canalitza l’agressivitat i referma la personalitat.  
· Afavoreix la concentració i la constància. 
A nivell motriu: 
· Millora el control corporal, la psicomotricitat.  
· Treballa l’orientació i la capacitat espaial.  
· Desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació.  
· Incideix en les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, traccions...)  
· Desenvolupa les capacitats condicionants (força, resistència...) 
Al llarg del curs, Judo Nou Barcelona organitza diferents activitats per a que els infants i les seves famílies 
puguin participar de la pràctica del Judo. 

OBSERVACIONS: 
Els cobraments de les quotes seran mensual i es realitzaran de l’1 al 10 del primer mes. 
El grup de Judo 1 està enfocat a infants de P4 i P5 degut al seu grau d’autonomia. 
De totes maneres, si algun infant de P3 es volgués apuntar es valoraria el cas de forma 
individualitzada. 
Judo Nou Barcelona manté la relació amb les famílies a través de whatsapp i instagram 
(@judo9bcn) 
A més, a final de curs s’entrega un informe individualitzat de cada infant. 

 INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es faran a través del següent link: https://bit.ly/judo_rv 

 

 
La gestió de les altes i baixes es farà via correu electrònic a info@judonoubarcelona.com 
i amb còpia a gestio@garbuix.org 

https://bit.ly/judo_rv
mailto:info@judonoubarcelona.com
mailto:info@judonoubarcelona.com
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ANGLÈS 

 

 

 
 
 

HORARI 
Anglès 1 P3 a P5 Dimarts de 16.30: a 

17:45h 
Anglès 2 1er-2n Dimecres de 16:45 a 

17:45h 
Anglès 3  3r-4rt Dijous de 16:45 a 17:45h 
Anglès 4 5è-6è Dijous de 16:45 a 17:45h 

QUOTA: Preu trimestral: 109 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activitat  extraescolar  d’anglès  anirà  a 
càrrec de l’acadèmia Tea or Coffee. El 
2013 Tea or Coffee va obrir una acadèmia 
a Barcelona amb la visió de contractar 
professors nadius per a qui l’ensenyança 
sigui una vocació. Que puguin acompan- 
yar cada persona en el seu objectiu per- 
sonal pel que fa les seves necessitats, i que 
la part més important de les classes sigui la 
comunicativa. 
Són una escola petita que ofereix serveis 
personalitzats i de qualitat. Treballen molt 
en la creació d’un espai, a l’aula, en què 
l’aprenentatge sigui un procés actiu i diver- 
tit, i una experiència positiva pels alumnes. 

Pels nens i nenes el contacte amb l’anglès ha de ser dolç, agradable, entretingut i molt 
positiu. 
La filosofia d’ensenyament de l’anglès de Tea or coffee es basa en aquesta experiència 
positiva; es motiva els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicati- 
ves i jocs, però sempre assegurant un progrés en l’adquisició de noves estructures i nou 
vocabulari. 
Els professors són nadius i qualificats per acompanyar cada persona vers el seu objectiu 
personal, pel que fa a les seves necessitats, i que la part més important de les classes sigui 
la comunicativa. 
 
OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
● Connectar amb l’anglès d’una manera divertid. 
● Participar en activitats que motivin l’aprenentatge. 
● Aprendre d’una manera més comunicativa i interactiva, deixant l’estil tradicional i els 
llibres en segon pla. 
● Experimentar l’anglès en un rang de situacions i contextos pràctics. 
 
OBSERVACIONS: 
 
Grup mínim de 5 i màxim de 10 infants. 
Els cobrament de les quotes seran trimestrals i es realitzaran de l’1 al 10 del primer mes. 
S’enviarà a les famílies un informe de l’infant a la fí del primer i tercer trimestre. 
 
INSCRIPCIONS: 
 
Les inscripcions es faran a través del següent link: 
https://form.jotformeu.com/211672125607350 
La gestió de les altes i baixes es farà via correu electrònic a info@teaorcoffee.es i amb 
còpia a gestio@garbuix.org

mailto:info@teaorcoffee.es
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HORARI: 
Sensibilització musical Infantil 1  P3 a P5 

→ Dijous de 16:45 a 17:45h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 
L’empresa KiddyMusics ofereix l’activitat 
extraescolar de Música i de Guitarra. Es 
tracta d’un projecte educatiu que va co- 
mençar l’any 2004 i que té com a objectiu 
que tots els nens i nenes desenvolupin de 
manera natural les seves aptituds musicals 
gràcies als nostres experimentats progra- 
mes i la col·laboració del seu entorn fami- 
liar. KiddyMusics, amb la seva àmplia ex- 
periència com a escola de música, ofereix 
activitats extraescolars relacionades amb 
la formació musical, dissenyant els contin- 
guts pedagògics adients per a cada edat 
i nivell, sense oblidar les propostes lúdiques 
i participatives. 
La  música  fomenta  la  creativitat.  Aprèn 
a improvisar a través de l’únic llenguatge 
universal! 

L’objectiu principal de la formació musical és millorar la capacitat d’aprenentatge, el 
desenvolupament mental i motriu, la concentració, la sensibilització i la memòria. 
Amb la música també es millora en altres aspectes com ara: la socialització, la creativitat, 
l’espontaneïtat, la seguretat, l’atenció i l’orientació espai-temps. 
Sensibilització musical Infantil 1 – P3 a P5 
MÈTODE: Inmersió melódica - Inmersió rítmica –  Reconeixement  d’instruments,  Contes  
Musicals, Cançons, Audició Activa, Qualitat del So, Pulsació, Ritme i Percussió Menor. 
 
Sensibilització musical Infantil 2 – 1r i 2n 
MÈTODE: Inmersió melódica- Inmersió rítmica – Moviment - Ritme i Pulsació – Audició 
Activa – Apre- 
nentatge de les cançons del programa KiddyMusics – Qualitats del so - Percussió Menor. 
 
OBSERVACIONS: 
Els cobrament de les quotes seran trimestrals: De l’1 al 5 d’octubre 2021, de l’1 al 5 de 
gener 2022 i de l’1 al 5 d’abril 2022. 
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup. 
S’enviarà a les famílies un informe de l’infant el primer i segon quadrimestre i a la vegada 
es faran dues aules obertes al llarg del curs pels familiars. 
 
INSCRIPCIONS: 
Inscripció via telemàtica mitjançant aquest enllaç  
https://www.kiddymusics.com/contact/ 
Els interessats haureu d’enviar omplert les dades que surten al contacte i després Kiddy- 
Musics us enviarà el formulari d’inscripció. 
S’hauran d’indicar bé les següents dades: 
● nom i cognom del nen/a 
● data de naixement 
● mail i telèfon 
● activitat extraescolar reina violant 
La gestió de les altes i baixes es farà via https://www.kiddymusics.com/contact/ i amb 
còpia a gestio@garbuix.org

ARTS DE LA MÚSICA 

http://www.kiddymusics.com/con-
https://www.kiddymusics.com/contact/
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HORARI: 
De 1r a 6è Dilluns de 17:00 a 18:00h 

 
QUOTA: 

Preu mensual: 43 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per les instal·lacions de l’Ateneu hi 
passen anualment una gran quantitat 
de nens i joves per fer formació i tallers 
de circ, les escoles Infantil i Juvenil de 
Circ tenen ja un llarg recorregut i l’equip 
de professionals i docents ha obtingut 
durant aquests anys una gran 
experiència. 

Bidó de Nou Barris ofereix tallers de circ 
que van més enllà de l’oci i 
l’entreteniment , destinats a totes les 
edats i a tot tipus de grups.  

 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
Aquesta activitat vol oferir una proposta údica-educativa d’activitat física i artística que 
té com a finalitat la descoberta de les tècniques de circ a través del joc.  

Aquest taller suposa aprofundir en les possibilitats i potencialitats que ofereix el món del 
circ com a elements transformadors de la realitat i de millora de la qualitat de vida de 
tot tipus de ciutadans i col·lectius.  

 Sempre es treballa amb uns paràmetres de qualitat i rigor que caracteritzen la feina 
desenvolupada des de l’Ateneu, on s’adapten els exercicis a les necessitats educatives 
individuals. 

 Els professors de circ, a través del joc, generen un espai de confiança i seguretat on a 
través de l’aprenentatge de tècniques de circ es treballen capacitats com l’esforç, el 
treball en equip, la superació o l’autoestima. 
OBJECTIUS : 

• Facilitar el coneixement basic de les diferents tècniques de circ. 
• Millora de l’esquema corporal i psicomotriu treballant de forma lúdica tècniques 

com  malabars, equilibris i trapezi. 
• Fomentar l’ús de hàbits saludables. 

OBSERVACIONS: 
Grup mínim de 10 i màxim de 12 infants per monitor/a per oferir l’activitat. 
INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmtQ6BaqDPZwS8XoDesfDNVaLfwctWY16hB0jZQ0YdYwr4Q/viewfo
rm?usp=sf_link 
Les altres i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana de cada mes . 
El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL. 

CIRC 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmtQ6BaqDPZwS8XoDesfDNVaLfwctWY16hB0jZQ0YdYwr4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmtQ6BaqDPZwS8XoDesfDNVaLfwctWY16hB0jZQ0YdYwr4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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HORARI: 
  De 2n a 6è Dilluns o Dimarts de 17:00 a 
18:00h 

QUOTA: 
                   Preu mensual: 33 € 

 

 

 

 

 

 

 

Nascut a Barcelona…. Magatzem d'Ars és una 
empresa que s'ha creat a partir de l'esforç i del 
treball de moltes persones que han col·laborat 
en aquest projecte i que segueix creixent a pas 
lent però ferm dins del món artístic. Un grup de 
persones mogudes per l’amor al teatre i que ha 
hagut de moure's a pas de formiga, creixent en 
relació directa al seu treball. Amb això volem 
deixar clar que realitzem tots els treballs amb el 
màxim de cura i que l’únic que tenim, i que ens 
ha fet créixer, és la feina ben feta que ens a 
consolidat allà on hem anat.  

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE 

       

Aquestes classes estan pensades per a nens/ nenes de l'escola que després de fer en 
horari lectiu teatre desitgen profunditzar més en les arts teatrals. 
 
Es treballarà molt més a fons: 
- La creació d'un personatge 
- La posada en escena 
- Perfeccionament de moviments 
- Control de la dicció 
- Resolució de situacions dramàtiques 
- Improvisació, espontaneïtat i iniciativa 
- Escolta i treball en equip 
- Reforç de la confiança i la seguretat en un mateix 
 
A final de curs es farà una representació per mostrar els progressos treballats 
durant tot l'any. 
 

 

OBSERVACIONS: 

Grup mínim de 10 i màxim de 12 infants per monitor/a per oferir l’activitat. 

 

ARTS ESCÈNIQUES 

https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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HORARI: 
  De 2n a 6è Dilluns o dimarts  de 17:00 
a 18:00h 

QUOTA: 
                   Preu mensual: 33 € 

 

 

 

 

 

 

 

Nascut a Barcelona…. Magatzem d'Ars és una 
empresa que s'ha creat a partir de l'esforç i del 
treball de moltes persones que han col·laborat 
en aquest projecte i que segueix creixent a pas 
lent però ferm dins del món artístic. Un grup de 
persones mogudes per l’amor al teatre i que ha 
hagut de moure's a pas de formiga, creixent en 
relació directa al seu treball. Amb això volem 
deixar clar que realitzem tots els treballs amb el 
màxim de cura i que l’únic que tenim, i que ens 
ha fet créixer, és la feina ben feta que ens a 
consolidat allà on hem anat.  

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INSCRIPCIONS: 

Caldrà emplenar el següent formulari : 
 
GRUP dilluns- 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0hluPItZtTgRPEFqVJCuO8AJykdQLh6VKOH
2GyDrmuRZkw/viewform?usp=sf_link 
 
GRUP dimarts – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXKB3ZF7wHncDWUrDZWGY3KO1ESR1folJt
uJgcbkEmNNWIg/viewform?usp=sf_link 
 
Les altes i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana 
de cada mes . El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTS ESCÈNIQUES 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 

https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0hluPItZtTgRPEFqVJCuO8AJykdQLh6VKOH2GyDrmuRZkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0hluPItZtTgRPEFqVJCuO8AJykdQLh6VKOH2GyDrmuRZkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXKB3ZF7wHncDWUrDZWGY3KO1ESR1folJtuJgcbkEmNNWIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXKB3ZF7wHncDWUrDZWGY3KO1ESR1folJtuJgcbkEmNNWIg/viewform?usp=sf_link
mailto:Les%20altes%20i%20baixes%20es%20faran%20via%20correu%20electrònic%20a
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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
 
 
 

HORARI: 
Pintura i modelatge 1  Grup1 P3 a 1r 

Dilluns de 16:45 a 17:45h Pintura i 
modelatge 2 Grup2 2n a 6è Dimarts 

de 16:45 a 17:45h 
 

QUOTA: 
    Grup 1 31 € / mes + 
                10 € de material 
    Grup 2 35 € / mes + 
                10 € de material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una tallerista amb una gran trajectòria 
artística els acompanyarà per 

experimentar lliure i espontàniament amb 
la pintura, el dibuix i el fang. 

   OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

  GRUP 1 

  I si la pintura, el dibuix i el modelatge fos un joc? 

Aquesta proposta, que respecta els principis bàsics de l’educació Creadora, vol difon- 
dre la necessitat d’experimentar lliurement i espontàniament amb la pintura, el dibuix 
i el fang, a fi que l’infant pugui accedir mitjançant l’expressió lliure al seu món intern, 
connectar-se amb ell mateix i les seves necessitats, obrir-se a un espai personal i singular, 
al marge de criteris externs, especialment estètics o artístics. 
Aquesta llibertat d’expressió, queda protegida de qualsevol mena de judici o model ex- 
tern per un acompanyament absolutament respectuós amb el seu traç i curós amb les 
resolucions tècniques que es derivin del material o la utilització de les eines. 
Per  protegir  l’expressió  singular  de  cada  infant  i  evitar  comentaris  aliens,  les  obres 
no s’exposaran. 
 
 GRUP 2 
 
 T'agrada crear imatges, personatges, històries o mons imaginaris? 
 
T'agradaria descobrir, desenvolupar i nodrir la teva creativitat més genuïna? 
Voldries tenir més coneixements tècnics de dibuix dels que tens actualment que t'ajudin 
a expressar millor el que vols? 
T'interessa experimentar amb diverses tècniques artístiques de pintura, per a veure quina 
respon millor, als teus interessos? 
Si t'agrada dibuixar, pintar, o modelar i sovint voldries escollir tu el tema, sense tenir la 
necessitat de comparar-te amb ningú, aquest taller és per a tu. 
 
Un espai a mida per a gaudir de la pintura, el dibuix i el modelatge. A partir dels 
interessos de cada infant, anirem descobrint allò que el mou, allò que més li interessa. 
Amb una mirada respectuosa i una atenció personalitzada anirem recolzant les 
necessitats que sorgeixen en cada sessió i la dotarem dels recursos necessaris, tan 
tècnics, expressius o artístics, per tal que el dibuix esdevingui una font de plaer i un camí 
de descoberta i aprenentatge. 

https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 

 

 

HORARI: 
                   

      Grup1 P3 a 1r 
Dilluns de 16:45 a 17:45h  

                 Grup2 2n a 6è  
             Dimarts de 16:45 a 17:45h 
                     

QUOTA:   

 Grup 1 93€ / trimestre + 10 € de material  
Grup 2 103€/ trimestre+ 10 € de material 

 
 

 
 

 
 
OBSERVACIONS: 
 
Els grups hauran de ser mínim de 7 alumnes 
Informació via email als pares i mares dels temes que es van tractant. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
 
Caldrà emplenar el següent formulari 
 
GRUP 1 : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJEelenFxf5x7tkNMF2yOoMfLsjwEVNKgzpuoYUMv8SE5mvw/viewfor
m?usp=sf_link 
 
GRUP 2: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpl9QClVWgc6W0oeZCDfQVOi5mN_yU668rtcmuaTgsCe1eQ/viewfor
m?usp=sf_link 
 
La gestió de les  altes i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana de cada mes . 
El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL. 

https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJEelenFxf5x7tkNMF2yOoMfLsjwEVNKgzpuoYUMv8SE5mvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJEelenFxf5x7tkNMF2yOoMfLsjwEVNKgzpuoYUMv8SE5mvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpl9QClVWgc6W0oeZCDfQVOi5mN_yU668rtcmuaTgsCe1eQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpl9QClVWgc6W0oeZCDfQVOi5mN_yU668rtcmuaTgsCe1eQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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PETITS EXPLORADORS 
OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 

 

 
 
 

                     HORARI:  
  Dimecres de 17 a 18.00h P4 a 2n 
 
QUOTA: Preu mensual: 28 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Isotròpic treballen en el lleure educatiu 
des dels seus inicis amb el nom de 

Roboticat l’any 2012. Actualment donen 
servei a més de 40 escoles i instituts i 

compten amb una plantilla de més de 20 
monitors. 

A Petits Exploradors realitzem activitats que afavoreixen el pensament científic 
mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. 
Treballem programant robots adequats per aquesta edat, fomentem el pensament 
lògic i el raonament amb jocs especialitzats i ens iniciem en el món del mètode científic. 
 
Metodologia: 
Seguim el mètode científic a través de la construcció de petits projectes de ciències. 
Amb reptes 
adaptats a l’edat dels alumnes que es compliquen progressivament alhora que incorpo- 
ren nous 
materials. 
 
Objectius: 
● Gaudir de la ciència, les matemàtiques i la tecnologia. 
● Fer hipòtesis, observar, descriure, fer-se preguntes per anar més enllà, actuar 
estratègicament... 
● Intuir el comportament de diferents fenòmens científics a partir de l’experimentació. 
● Interpretar i crear seqüències d’instruccions perquè les entengui un robot. 
● Visualitzar conceptes matemàtics a partir de la manipulació de diferents materials i jocs. 
 
OBSERVACIONS: 
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup. 
 
INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4PgHqY_au6xLBNMm2oRf9nUzu0p_EkufWvGkN0krXLWG_hg/viewfo
rm?usp=sf_link 
Les altres i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana de cada mes  
El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4PgHqY_au6xLBNMm2oRf9nUzu0p_EkufWvGkN0krXLWG_hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4PgHqY_au6xLBNMm2oRf9nUzu0p_EkufWvGkN0krXLWG_hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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CIÈNCIA 
OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
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ROBÒTICA 

 
 

HORARI: 
Dimarts de 17.00 a 18.00 

De 3r. i 4t. 
 
 
 

QUOTA:Preu mensual: 36€/mes 
(1h15min classe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Isotròpic treballen en el lleure educatiu 
des dels seus inicis amb el nom de 

Roboticat l’any 2012. Actualment donen 
servei a més de 40 escoles i instituts i 

compten amb una plantilla de més de 20 
monitors 

 
 
 
 

 
 

 

A Botix I i II treballem la robòtica des d’una vessant educativa, amb una gran diversitat de 
materials. Aprendrem a programar diverses màquines i videojocs de la manera més 
divertida, i així anirem fent les primeres passes en el món de la programació, donant 
molta importància al pensament computacional. 
Durant el curs utilitzem una gran varietat de robots educatius i diferents llenguatges de 
programació per blocs, per tal que els alumnes siguin flexibles i aprenguin a utilitzar els 
seus coneixements en diferents situacions. 
 
Metodologia: 
Els materials que s’utilitzaran com a suport per treballar els continguts seran robots (com 
per exemple mBot, drons o els robots de Lego Wedo i Mindstorms), programes d’ordinador 
(com l’Scratch, Tynker o MakeCode), màquines (com plaques MakeyMakey o Micro:bit) 
o diferents jocs enfocats a la millora del pensament computacional (com Gravity Maze 
o Robot Turtles). 
 
Objectius: 
● Adquirir una base sòlida que en el futur els servirà per programar videojocs, robots i tot 
tipus d’aparells amb diferents llenguatges. 
● Reconèixer patrons, generalitzar situacions. 
● Millorar la capacitat d’abstracció i el disseny d’algorismes. 

QUOT 
OBSERVACIONS: 
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup. 
 
INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP86ShGDfSxgzggiUOJGGHWYGd-
yPF3FJWf1lSEVzUm8aSOA/viewform?usp=sf_link 
Les altres i baixes es faran via correu electrònic a  gestio@garbuix.org 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària  la primera semana de cada mes  
El càrrec vindrà a nom de Garbuix SCCL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP86ShGDfSxgzggiUOJGGHWYGd-yPF3FJWf1lSEVzUm8aSOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP86ShGDfSxgzggiUOJGGHWYGd-yPF3FJWf1lSEVzUm8aSOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
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1h15min classe) 
 
 

BATUCADA 
 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  ESPAI 

SKATE 1r a 6è TENNIS 1r a 6è. MULTIESPORT  P3 a 
P5 PATINATGE  P5 a 6è FUTBOL 4t a 6è. PISTA 

CIRC 1r a 6è JUDO P4 a P5 JUDO 4t a 6è JUDO 1r a 3r.   GIMNÀS 

ARTS ESCÈNIQUES  
2n a 6è 

ARTS ESCÈNIQUES  
2n a 6è   MÚSICA P3 A P5   AULA MÚSICA 

  ANGLÈS P3 i P4 ANGLÈS 1r i 2n ANGLÈS 3r i 4t   LUDOTECA 

  ANGLES P5       MENJADOR 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA 
P3 a 1r 

EXPRESSIÓ PLÀSTICA 
2n a 6è 

PETITS 
EXPLORADORS P4 a 

2n 
    AULA PLÀSTICA 

    ROBÒTICA 3r a 6è     AULA INFORMÀTICA 

      ANGLÈS 5è i 6è   AULA 3R. 
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      ANGLÈS 5è i 6è   AULA 2N. 

 


