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Afa ESCOLA 

REINA VIOLANT 



 

  

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

 

• Data d’inici de les 
activitats extraescolars: 
 

dilluns  3 d’octubre de 2022 
 

● Data d’inici d’inscripció: 
 divendres 9 de setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

Dimecres 21 de setembre 
 

 
 

 

 
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. 
 

 
 
 
 

 
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. 
 
 



 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
ESPORT EN EQUIP Judo Nou Barcelona de 1r. a 3r. preu       25 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
FUTBOL Judo Nou Barcelona de 4t. a 6è. preu       25 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
JUDO Judo Nou Barcelona de 1r. a 6è. preu       25 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
MOTRICITAT Judo Nou Barcelona P4 i P5 preu       25 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
SKATE Ungravity de 1r. a 6è. preu       30 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
TENNIS GSB de 1r. a 6è. preu        26 € mensuals 

                   6 € assegurança (un sol cop) 
17.00 h a 18.00  h. 

VOLEI Judo Nou Barcelona de 4t. a 6è. Preu        25 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
IDIOMES 

ANGLÈS Tea or Coffee de P3 a 6è. Preu       109 € trimestral 16.45 h a 17.45  h. 
EXPRESSIÓ ARTÍTICA 

TALLER D’EXPRESSIÓ i CREACIÓ Giragot de P3 a 6è. Preu         34 € mensuals 
                 10 € material ( trimestral) 

16.45 h a 17.45  h. 

ART DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT 
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL Kiddys Music de P3 a  P5 Preu       38 € mensuals 16.45 h a 17.45  h. 
BATUKADA Tokem per tu de P4 a  6è. Preu         per determinar 16.45 h a 17.45  h. 
DANSA CREATIVA Escènik –Art a kilos de P4 a  6è. Preu        28 € mensuals 16.45 h a 17.45  h. 
TEATRE Magatzem d’Ars de 2n. a 6è. Preu        33 € mensuals 16.45 h a 17.45  h. 

ACTIVITATS CIÈNTIFIQUES I DE PENSAMENT LÒGIC 
PETITS EXPLORADORS Explorium P4 a 2n. Preu        33 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 
ROBÒTICA Explorium 3r. a 5è. Preu        36 € mensuals 17.00 h a 18.00  h. 

ACTIVITATS PER LLETRAFERITS 
CLUB DE LECTURA Llibreria Font de l’Atzavara de P4 a 6è. Preu per determinar Per determinar 

QUADRE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022-23 



  

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

 

 

• Data d’inici de les 
activitats extraescolars: 
 

dilluns  3 d’octubre de 2022 
 

● Data d’inici d’inscripció: 
  divendres  9 de setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

Dimecres 21 de setembre 
 

 
 

 
ALTES FORA DE TERMINI 
 

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

 
REBUTS 

• 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. 

 
AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 

• 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. En cas 
de causar baixa caldrà notificar-ho enviant un correu electrònic a gestio@garbuix.org. 

• Les famílies que vulguin demanar subvencions per infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, 
caldrà que estiguin degudament inscrites i omplint el formulari d’ajut econòmic, quan sigui el moment. L’AFA enviarà 
un correu electrònic a totes les famílies quan comenci el procès de sol·licitud. 

• Cada curs s’ha de tramitar un ajut nou. No serveix si s’ha tramitat el curs anterior. 
 

mailto:gestio@garbuix.org
mailto:gestio@garbuix.org
mailto:gestio@garbuix.org


 

  

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

 

• Data d’inici de les 
activitats extraescolars: 
 

dilluns  3 d’octubre de 2022 
 

● Data d’inici d’inscripció: 
  divendres  9 de setembre a 
través dels links que trobareu 
a l’apartat corresponent de 
cada activitat. 

 
● Final període d’inscripció: 

Dimecres 21 de setembre 
 

 

 
ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 
 

• 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 
 

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


 

  

ESPORT i EQUIP 

BÀSQUET, FUTBOL I VÒLEI 

 

HORARI:   

DIMECRES de 17.00 a 18.00  h. 
 
QUOTA MENSUAL:  25 € 

EDATS: 1r., 2n i 3r. 

 

 

L’Associació Judo Nou Barcelona ofereix 
l’activitat d'ESPORT I EQUIP  

 
Organitzem l'activitat per trimestres oferint 
la possibilitat als infants de tenir contacte 

amb tres esports d'equip que ens permetran 
conèixer les normes bàsiques de cada un 

d'ells. 
 

 
 
 
 
OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

 
· Introduir als infants en els esports d'equip, incidint en els valors propis d'aquestes disciplines: solidaritat, humiltat, 
confiança, entusiasme, compromís, ... 
· Aprendre i aplicar les normes de cada un dels esports. 
· Treballar els aspectes tècnics i tàctics propis de cada esport. 
· Juguem per passar-ho bé fent exercici, aprenent sobre allò que ens agrada practicar. 
 

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 es farà mensualment 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 informades a les famílies a través d’un grup de whatsapp. 
 
 

INSCRIPCIONS: 

 
Les inscripcions es faran a través del següent link:   

 

https://bit.ly/ExtraescolarsRV 

 
   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 
 

https://bit.ly/ExtraescolarsRV
mailto:%20%20%20%20info@judonoubarcelona.com
mailto:%20%20%20%20info@judonoubarcelona.com


 

  

FUTBOL 

 

HORARI:   

DIVENDRES de 17.00 h. a 18.00 h. 
 
QUOTA MENSUAL:   25 € 

EDATS: 4t, 5è. i 6è. 

 

 

 

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 es farà mensualment 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 informades a les famílies a través d’un grup de whatsapp. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es faran a través del següent link:   
https://bit.ly/ExtraescolarsRV 

 
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 
 

https://bit.ly/ExtraescolarsRV


 

  

JUDO 

 

HORARI:   

1r, 2n i 3r  DIJOUS  de 17.00 a 18.00 h. JUDO I 
4t, 5è i 6è DIMECRES de 17.00 a 18.00 h  
 
QUOTA MENSUAL:   25 € 

EDATS: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. 

 

 

 

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 creIxement 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: 
 
Beneficis del judo 
A nivell personal:  
· Desenvolupa l’autoestima a nivell personal, social (escolar) i familiar. 
· Afavoreix l’expressió de l’afectivitat. 
· Afavoreix la percepció d’un mateix i dels altres. 
· Desenvolupa l'autocontrol. 
· Canalitza l’agressivitat i referma la personalitat.  
· Afavoreix la concentració i la constància.  
A nivell motriu:  
· Millora el control corporal i la motricitat.   
· Desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació. 
· Millora la capacitat espaial.  
· 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: 
· 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 es farà mensualment 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 informades a les famílies a través d’un grup de whatsapp. 
 
INSCRIPCIONS: 
Les inscripcions es faran a través del següent link:   
https://bit.ly/ExtraescolarsRV 

 
 
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/ExtraescolarsRV
mailto:info@judonoubarcelona.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTRICITAT 

 

HORARI:   

DIMARTS de 17.00 h. a 18.00 h. 
 
QUOTA MENSUAL:   25 € 

EDATS: P4-P5 

 

 
L’Associació Judo Nou Barcelona ofereix 

l’activitat de MOTRICITAT. 
 

Treballem per potenciar el desenvolupament 
de les capacitats físiques condicionals i 

coordinatives. 
Aprenem els avantatges de fer esport jugant i 

divertint-nos. 
 

 

OBJECTIUS / DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
· Incidir en el desenvolupament de les capacitats físiques condicionals. Velocitat, força, resistència y flexibilitat  
· Incidir en el desenvolupament de les capacitats físiques coordinatives. Equilibri, Capacitat de reacció, Control espaial, 
...  
· Treballem el concepte d'oposició a través del joc.  
· Aprendre a respectar les normes, als nostres companys i el nostre entorn. 
 
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 es farà mensualment 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 informades a les famílies a través d’un grup de whatsapp. 

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

 
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/ExtraescolarsRV
mailto:info@judonoubarcelona.com


  

VOLEI 

 

HORARI:   

DIJOUS  de 17.00  a 18.00 h. 
 
QUOTA MENSUAL:  25 € 

EDATS:  4t, 5è, 6è 

 

 

L’Associació Judo Nou Barcelona ofereix 
l’activitat de VOLEIBOL. 

 

Donem a la pràctica del voleibol un caire 
lúdic i distès posant en valor les relacions 

interpersonals. Aprenem els avantatges de 
fer esport jugant i divertint-nos. 

 
 
 
OBJECTIUS i 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 
voleibol. 
 
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 es farà mensualment 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 informades a les famílies a través d’un grup de whatsapp. 
  
INSCRIPCIONS:  
 
 Les inscripcions es faran a través del següent link:  
 https://bit.ly/ExtraescolarsRV 

https://bit.ly/ExtraescolarsRV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATE 

HORARI:   

DILLUNS  de 17.00  a 18.00 h. 
 
QUOTA MENSUAL:  30 € 

EDATS: 1r. a 6è. 

 

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  :  inscripció activitat skate 
 
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/HwCDwRwpgiNU2Ev99
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS 

 

HORARI:   

DIMARTS  de 17.00 a 18.00  h. 
 
QUOTA MENSUAL:  26 €  

                                   + 6 € assegurança a l’any 

EDATS: 1r. a 6è. 

 

 

 

L’empresa GSB ( Global Sport Business) 
ofereix l’activitat de tennis. 

És una empresa dedicada a la gestió integral 
de les activitats esportives i lúdiques, en un 
gran nombre de centres educatius. 

 

 

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: 
 
Les inscripcions es faran a través del següent mail pautriasgsb@gmail.com omplint el formulari   
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLÈS 

 

HORARI:   

P3,P4 i P5 DIMARTS de 16.45 a 17.45 

1r. i 2n. DIMECRES de 16.45 a 17.45  

3r, 4t, 5è i 6è DIJOUS  de 16.45 a 17.45 

 
QUOTA TRIMESTRAL:  109 € 

EDATS: P3 a 6è. 

 

 

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. 

       
        

       

 

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 formulari  formulari d'inscripció.  
 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu 133 € i amb còpia a 
gestio@garbuix.org 
 

https://form.jotform.com/221722916056353
mailto:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER D’EXPRESSIÓ i CREACIÓ 
Traç, dibuix, pintura i modelatge lliure 

 

HORARI:   

P3, P4 P5 i 1r DILLUNS  de 16.30 a 17.45 h. 
2n, 3r, 4t, 5è i 6è. DIMARTS de 16.30 a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL: 34 €  
                                   10 € MATERIAL( TRIMESTRAL) 

EDATS: P3 a 6è. 

 

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 DILLUNS 

  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 DIMARTS 
 
 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER D’EXPRESSIÓ i CREACIÓ 
Traç, dibuix, pintura i modelatge lliure 

 
 

HORARI:   

P3, P4 P5 i 1r DILLUNS  de 16.30 a 17.45 h. 
2n, 3r, 4t, 5è i 6è. DIMARTS de 16.30 a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL: 34 €  
                                   10 € MATERIAL( TRIMESTRAL) 

EDATS: P3 a 6è. 

 

 

Una tallerista amb una gran trajectòria 
artística els acompanyarà per experimentar 

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

 

   

OBSERVACIONS: 
 
Els grups hauran de ser mínim de 7 alumnes i ins un 
ma`sximd e 12 al grup dels dilluns 
 
Informació via email als pares i mares dels temes que es van tractant. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
 
Caldrà emplenar el següent formulari 
 
GRUP DILLUNS :  Inscripció expressió i creació - dilluns 
 
GRUP DIMARTS:  Inscrpció expressió i creació - dimarts 
 
 
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://forms.gle/1HJe4pQwprzHnuYe6
https://forms.gle/SAFAMmwmXsigtFQ36
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 

 

HORARI:   

DIJOUS  de 16.30 a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL:  38 € 

EDATS: P3, P4 i P5 

 

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. 
 
OBSERVACIONS: 
Els cobrament de les quotes seran trimestrals: De l’1 al 5 d’octubre 2022, de l’1 al 5 de gener 2023 i de l’1 
al 5 d’abril 2023. 
 
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 

http://www.kiddymusics.com/con-
https://www.kiddymusics.com/contact/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSA CREATIVA 

 

HORARI:   

1r, 2n, 3r, 4t, 5è, i 6è DIMARTS  de 16.30 a 
17.45 h. 
P4 i P5 DIMECRES de 16.30  a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL:  28 € 

EDATS: P4 a 6è. 

 

Treballem només amb professionals actius 
del sector que a més a més tenen habilitats 
pedagògiques. 
 
Tots els nostres professors i professores es 
formen primer amb un pedagog que 
supervisa el projecte i que teniu també a la 
vostra disposició. 

  
 
OBJECTIUS i DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Dansa creativa és una activitat pensada per desenvolupar la creativitat, l'expressió, la psicomotricitat i la personalitat a 
través de la dansa. Connectar amb l'espai, amb mi mateix i amb els altres a través del moviment i l'exploració i 
descobriment de les pròpies capacitats. 
 
Desenvolupar el sentit artístic, musical, rítmic i d'expressió, deixant espai a la creativitat dels infants. 
 
Divertir-se! 
Perquè tots hem de trobar la nostra manera d'expressar-nos. La dansa creativa ens brinda la oportunitat d'utilitzar el 
nostre cos per fer-ho. Hi ha tantes possibilitats com cossos possibles. El ventall és tan infinit com infinits són els ulls 
que miren el món. 
L'infant, més que ningú, utilitza el cos i el moviment físic per expressar-se i comunicar-se. Des de la dansa creativa 
recollim i catalitzem neguits, emocions, ganes de dir...perquè l'art ens allibera i ens fa créixer. 
 
OBSERVACIONS: 
 

• Fem una valoració el primer i tercer trimestre per tal que pugueu conèixer l'evolució dels vostres fills i filles. 
 

• També fem una mostra final per tal que ells puguin compartir el que han après. 
 

INSCRIPCIONS: 
   Caldrà emplenar el següent formulari: Inscripcions Dansa creativa 

https://esceni-kartakilos.wixsite.com/esceni-k/inscripcions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRE 

 

HORARI:   

2n, 3r, 4t, 5è, i 6è DILLUNS  de 16.30 a 17.45 
h. 
 
QUOTA MENSUAL:  33 € 

EDATS: 2n a 6è. 

 

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 i DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
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. 

INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari : Inscripció teatre 
 
 
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. 
 
 

 

mailto:Les%20altes%20i%20baixes%20es%20faran%20via%20correu%20electrònic%20a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITS EXPLORADORS 

 

HORARI:   

P4 i P5 DIMECRES  de 16.30 a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL:   33 € 

EDATS: P4, P5, 1r. i 2n. 

Fomentem l’aprenentatge transversal de la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria  i les 
matemàtiques a través de l’experimentació 
en primera persona i el joc tot descobrint les 
connexions entre aquestes i moltes altres 
àrees del coneixement. 

  
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 incorporen 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  inscripció petits exploradors 
 
 
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 
d’Explorium.  

https://forms.gle/TfkUUCTjeEZiueYG9
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBÒTICA 

 

HORARI:   

DIMECRES  de 16.30 a 17.45 h. 
 
QUOTA MENSUAL:  33 € € 

EDATS: 3r. a 6è. 

 

 

 

Fomentem l’aprenentatge transversal de la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria  i les 
matemàtiques a través de l’experimentació 
en primera persona i el joc tot descobrint les 
connexions entre aquestes i moltes altres 
àrees del coneixement. 

 

 
 
 
 
 
 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. 
OBSERVACIONS: 
Grup mínim de 8 i màxim de 10 infants per grup. 
 
INSCRIPCIONS: 
Caldrà emplenar el següent formulari  inscripció activitat robòtica 
 
Les altres i baixes es faran via correu electrònic a   

https://forms.gle/bk9R2GQArFmTHGtz8
https://docs.google.com/forms/d/1DUDFHdDDuMV2VAZ9D3amZzfDsUiWsr08FzjZC3hrq9I/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 

 

  

HORARI:   PER DETERMINAR 

 
 
QUOTA MENSUAL:  PER DETERMINAR 

EDATS: P4 a 6è. 

 

 

 

Des de la llibreria Atzavara us presentem 
aquesta proposta de taller de mediació 

lectora, pensada especialment per l’Escola 
Reina Violant de Barcelona. 

Tant a l’equip de la llibreria com a les 
mediadores ens enamoren els llibres i creiem 
fortament que l’adquisició de l’hàbit lector i 
l’estima per la literatura és un dels millors 
regals que podem fer als nostres infants. 

 

Aquest taller està dissenyat per tres persones especialistes en Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) i mediadores de 
lectura: Berta Nogué, llibretera d’Atzavara, Madalena Elek, il·lustradora i artista i Celia Blanco, que també és 
especialista en treballar l'escriptura creativa amb infants i adolescents.  En aquest cas, els tallers estaran 
dinamitzats per la Berta i la Madalena.  
 
Són objectius de l’activitat: 

● Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.  
● Apropar llibres de qualitat als infants oferint una tria amb diversitat de suports, temàtiques i gèneres literaris, amb 

especial interès pel format àlbum il·lustrat. 
● Generar relacions positives de vincle i descoberta entre l’infant i la literatura, fomentant el joc com a via 

d’aprenentatge, així com la curiositat, l’esperit crític i el diàleg obert. 
● Donar a conèixer autors, autores i les seves obres de Literatura infantil 
● Desenvolupar l’expressió oral dels infants. Enriquir el seu vocabulari i la seva capacitat per argumentar els seus 

gustos i opinions. 
● Generar intercanvis d’opinions, afavorint l’empatia, la relació de respecte entre companys, l’ampliació de la mirada i 

la construcció de comunitat. 
● Millorar la comprensió lectora des d’una proposta oberta i atenta, on no hi ha una sola interpretació possible dels 

textos llegits i on cada infant pugui trobar l’espai per exposar el seu punt de vista sense judicis. 
 
COM S’ESTRUCTURA L’ACTIVITAT: 

A. Club de lectura. Acompanyament  a la lectura i conversa literària. 
B. Taller de mediació literària amb activitat artistica. Més enfocat al  descobriment d’obres i a treballar la 

literatura des d’altres disciplines. 
En qualsevol dels dos casos, l’estructura serà la mateixa per als tres grups d’edat especídicats més avall, encara que 
variarà en l’elecció de les obres i en la manera de treballar-les, adaptada a les edats, al nivell lector i al ritme dels 
participants.  

Amb el GRUP 1  treballarem principalment amb el format de llibre àlbum, més adient per a nens i nenes de cicle inicial, 
on les competències lectores són encara molt heterogènies. 

Amb els GRUPS 2 i 3 afegirem els formats de narrativa, poesia i còmic, encara que també treballarem amb  àlbums 
per la potència de l’educació en la lectura d’imatges. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

  

BATUKADA 

HORARI: 

• 2n. divendres de mes: 

 P4 a 2n. de 16.45 a 17.45 h. 

• 4t. divendres de mes :  

3r. a  6è. de 16.45 a 17.45 h. 

                     PREU: 

                 10 € mensuals 

 

 

 

 

Tokem x Tu és un projecte musical iniciat el 
Juliol de 2011 a Barcelona, de la mà de dos 
joves barcelonins, amb la voluntat de formar 
un grup de percussió professional, posant al 
capdavant la seva experiència vital, de més 
de 10 anys, al món de la música. 

 

 
 
 
 
 
 La pràctica de la percussió es combinarà amb dinàmiques i jocs per gaudir aprenent el grup 
 
OBSERVACIONS: 
 
Es facilitarà tot el material necessari per a realitzar l'activitat. 
 
Caldrà un mínim de 5 infants per oferir l’activitat.  
 
GRUP1  de P4 a 2n., 2n. divendres de mes. Es donarà el calenari en ferm al setembre. 
 
GRUP2  de 3r. a 6è. 4t. divendres de mes. Es donarà el calenari en ferm detallada al setembre. 
 
 
INSCRIPCIONS: 
 
Les inscripcions es faran a través del següent formulari    inscripció batukada 
 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu 
extraescolars@tokemxtu.com amb còpia  a  gestio@garbuix.org 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7e5dRWUVkngLmJqSi74m7R9PxrEnf_0lFXLL7pi38kMloA/viewform?usp=sf_link
mailto:extraescolars@tokemxtu.com


 

ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

PISTA SKATE- UNGRAVITY TENNIS -GSB 
ESPORT I EQUIP ( futbol, 

bàsquet, volei) VOLEI 
FUTBOL INICIACIÓ- 

JUDO NOU BCN 
1r- 6è 1r a 6è 1r. a 3r. 4t a 6è 4t a 6è 

GIMNÀS   
MOTRICITAT - JUDO NOU 

BCN JUDO 2- JUDO NOU- BCN JUDO 1- JUDO NOU BCN   
  P4 a P5 4t a 6è 1r a 3r   

AULA DE 
MÚSICA 

TEATRE- MAGATZEM D'ARS DANSA CREATIVA DANSA CREATIVA 
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL- 

KIDDY'S MUSIC 
PÍNDOLES 

2n a 6è 1r. A 6è. P4 - P5 P3 a P5   

LUDOTECA   ANGLÈS- TEA OR COFFEE ANGLÈS 2- TEA OR COFFEE ANGLES 4- TEA OR COFFEE d'octubre a juny 
  P3 i P4 1r a 2n 3r-4t   

MENJADOR   ANGLÈS- TEA OR COFFEE     *Batukada 
  P5     * Club de lectura  

AULA 
D'ACOLLIDA 

          
         

AULA DE 
PLÀSTICA 

PINTURA- GIRAGOT PINTURA- GIRAGOT 
PETITS EXPLORADORS- 

ISOTROPIC    

P3 a 1r 2n a 6è P4 a  2n     

AULA 
INFORMÀTICA 

    ROBÒTICA 1- ISOTROPIC     

    3r a 6è.     

AULA        ANGLÈS 3- TEA OR COFFEE   
      5è-6è   

AULA  
      ANGLÈS 3- TEA OR COFFEE   
      5è-6è   

GRAELLA HORÀRIA CURS 2022-23 



 

 

 

 

 

 


