Activitats
extraescolars

Curs 2021 - 2022

Com m'he d'inscriure?
QUAN?
Del 15 de juny al 7 de juliol.
Totes aquelles inscripcions que es realitzin fora d’aquest període
entraran en llista d’espera.

QUÈ NECESSITO?
Moltes ganes d’apendre i gaudir. En cas de patir alguna
malaltia o problema físic, presentar un informe mèdic.

COM PAGO?
Per rebut bancari el dia 1 de cada mes a partir de setembre.
En el primer rebut s’hi inclourà la quota d’inscripció.

ON?
A través de la plataforma IpseTIC o presencialment a
secretaria en el seu horari habitual.

Què
Què he
he de
de saber?
saber?
La quota d’inscripció és de 26€ per alumne
inscrit indiferentment del nombre d’activitats
que realitzi. Caldrà un nombre mínim d’inscrits
per poder realitzar les activitats. La
confirmació definitiva dels grups i els horaris
es farà el 16 de juliol
Els equips de bàsquet, vòlei i futbol a partir
de 3r de primària, així com patinatge artístic
competeixen en les respectives competicions
organitzades pel CEEB (Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona) o la FCF (Federació
Catalana de Futbol).
Pel bon funcionament de l’equip, els
entrenament dels esports que competeixen
són obligatòriament 2 dies a la setmana. És
obligatòria la compra de l’equipament o mallot
per poder competir. El procés de reserva i
pagament es gestionarà únicament a través
de secretaria i el coordinador d’extraescolars
farà l’entrega de l’equipament i mallots als
alumnes.
L’escola adaptarà l’horari de dinar dels
alumnes que ho necessitin per poder realitzar
les activitats del migdia.

Les entrades i sortides de les activitas de tarda
es faran pel xamfrà del C/Casanova o bé, si són
activitats únicament d’infantil, per la porta del
C/Londres.
Els horaris i activitats poden ser modificats per
circumstàncies excepcionals durant el curs.
En aquest cas les famílies afectades seran
informades prèviament.
Els alumnes rebran un informe al gener i un
altre al juny que certificarà la seva evolució i
progrés.
Al llarg del curs es faran sessions obertes, partits
amistosos, tastets, sessions extraordinàries
o competicions de les activitats perquè els
familiars hi pugueu assistir i participar.
Pel bon funcionament de les activitats es
demana que a les 17:15, de dilluns a dijous, el
pati quedi buit.
ELs alumnes que facin alguna activitat
extraescolar tenen, aquell dia, el servei gratuït
d’acollida o aula d’estudi.
Totes les activitats s’iniciaran el 13
de setembre

Activitat

Cursos

Preesportiva

P3 i P4

Escacs
Pintura i expressió

P3 a P5
Pri/ESO
P3 a P5
Pri

Dies

Horari

Dt i/o dj

17 a 18h

Dj
Dll i dc

14 a 15h
13 a 14h
14 a 15h
13 a 14h

Preu
29,25€ / 1 dia
51,25€ / 2 dies

Altres
Treballem la motricitat dels alumnes mitjançant jocs tradiconals, exercicis i
circuits.

31€

Dirigida per l'Escola d'Escacs de BCN ( web ) amb participació al llarg del curs en
els torneigs escolars per equips i individuals.

32,75€

Activitat que es realitza quinzenalment en la que els alumnes expressen les seves
emocions a través de la pintura ( web )

Iniciació al cinema

P5, PRI

Dt

17 a 18h

45€

Dibuix manga

Pri /ESO/Batx

Dc

17 a 18h

45€

Dt

13 a 14h

63,75€

14 a 15h

75,50€

Dj

14 a 15h

58,75€

Empresa d'educació tecnològica Ignite Serious Play ( web ) amb la que realitzem
projectes amb diferents països.

Robòtix LEGO

P5 a 2n pri
3r pri a ESO I BATX

Tecnoloigies STEAM 2n cicle Infantil i CI pri

L'empresa We Art Kids ( web ), especialitzada en la innovació en extraescolars
artístiques, ens ofereix tot aquest ventall d'activitats noves

Aprenem el món de la robòtica amb LEGO Robotix Education (web) participant en el
torneig First Lego League.

Creació de videojocs

Pri / ESO

Dj

17 a 18h

58,75€

Els alumnes tindran la possibilitat de crear videojocs sencers a través del
Roblox.

ALOHA

Pri / ESO

Dll

17 a 19h

61€ matrícula

Conèixer, valorar i adquirir seguretat en les pròpies habilitats matemàtiques
(acceptant l’error com a estímul
d’aprenentatge) per afrontar situacions diverses (web)

61,25€

Activitat

Cursos

Cursos segons la previsió dels equips del curs 2021-2022

Dies

Horari

Preu

Skate / Scooter

Pri / ESO / Batx

Dv

14 a 15h

21,25€

Escalada

P5/Pri / ESO / Batx

Dc

14 a 15h

21,25€

Jocs de taula

P5 (grup1)

Dj

1r i 2n pri (grup2)

Dt i/o dj

3r i 4t (grup3)

Dt i dj

18 a 19h

5è i 6è pri ( grup 4)

Dt i dv

18 a 19h i 18:30 a 19:30h

1r i 2n ESO (grup 5)

Dt i dv

17 a 18h i 16 a 17h

Batx ( Xou)

Dv

17 a 18:30h

29,25€

Karate

P5/Pri/ESO

Dt

14 a 15h

35€

Vòlei

Batx

Dt i dj

20-21h

51,25€

Adults (amb entrenador)

Dt

21 a 22h

28,75€

Competim a la lliga del Consell Escolar Esportiu de Barcelona ( web ) en totes les
categories, mixtes i femenines. Els partits es juguen divendres a la tarda o
dissabte al matí.

17 a 18h

28,75€

Iniciem i/o perfeccionem la dansa amb diferents coreografies. Per més informació, aquí

Coreogràfic

P3 a P5

Running

Adults (amb entrenador)

Pri

Dc
Dj

17 a 18h

29,25€ / 1 dia

Activitat dirigida per docents de l'escola en la que ens endinsarem en el món dels
jocs de taula, coneixent-ne les estratègies, dinàmiques i organització, per tal
d'acabar creant el nostre propi joc!

Dll

Patinatge

29,25€

L'empresa Ungravity ( web ) ens ensenya a intrduir-nos i/o perfeccionar les
diferents tècniques del món del skate, scooter. Per a més informació, aquí i
d'escalada, per més informació, aquí

Pri / ESO / Batx

Iniciació al patinatge

14 a 15h

Altres

51,25€ / 2 dies

18 a 19h
20 a 21h

51,25€

21,25€

Iniciem i perfeccionem les nocions bàsiques del patinatge artístic. Al llarg de l'any
oferim portes obertes, entrenaments en família i competicions amistoses.

Competim a la lliga del Consell Escolar Esportiu de Barcelona ( web ) en totes les
categories, mixtes i femenines. Les competicions es poden disputar els dissabtes
o diumenges Per més informacióde patiantge, aquí i la de XOU aquí

Activitat dirigda per Dojo Lobo Shotokan Karate Barcelona (web) Mínim 8 inscrits.

Grup de runners per a totes les edats i nivells dirigit pel E.Monasterio.
Per més informació, aquí

Cursos segons la previsió dels equips del curs 2021-2022

Activitat
Iniciació al bàsquet

Bàsquet

Iniciació al futbol sala

Futbol sala

Cursos

Dies

Horari

Preu
29,25€ / 1 dia

P5 a 2n pri

Dll i/o dc

17 a 18h

3r - 4t pri

Dll i dc

17 a 18h

5è pri

Dll i dc

18 a 19h

6è pri

Dm i dj

17 a 18h

1r ESO

Dm i dj

18 a 19h

3r ESO

Dm i dj

19 a 20h

Batx

Dm i dj

20 a 21h

Adults (amb entrenador)

Dt

21 a 22h

28,75€

P5 a 2n pri

Dt i/o dj

17 a 18h

29,25€/1 dia

3r - 4t pri

Dll i dc

17 a 18h

6è pri - 1r ESO

Dll i dc

17 a 18h

3r ESO

Dll i dc

18 a 19h

4t ESO

Dll i dc

18 a 19h

juvenil

Dll i dc

19 a 20h

Sènior B

Dll i dc

20 a 21h

Sènior A

Dll i dc

21 a 22h

Adults (sense entrenador)

Dv

21 a 22h

51,250€/2 dies

51,25€

51,25€/2 dies

51,25€

200€ al mes per grup

Altres
Iniciem i perfeccionem les nocions bàsiques del bàsquet. Al llarg
de l'any oferim portes obertes, entrenaments en família, partits
amistosos.

Competim a la lliga de el Consell Escolar Esportiu de Barcelona
( web ) en totes les categories mixtes i femenines. Els partits
es juguen divendres a la tarda o dissabte al matí. Per més
informació, aquí

Iniciem i perfeccionem les nocions bàsiques de la pràctica del futbol
sala. Al llarg de l'any oferim portes obertes, entrenaments en família,
partits amistosos.

Competim a la lliga del Consell Escolar Esportiu de Barcelona ( web ) en
les categories mixtes i femenines. També a les de la Federació
Catalana de Futbol (web ) Els partits del CEEB es juguen els divendres a
la tarda o dissabtes al matí i els de la FCF poden ser dissabtes i
diumenges al matí o la tarda.

Benvolgudes famílies, Des de l’Agrupament Scout Rabindranath Tagore volem anunciar-vos l’inici d’un
curs ple d’activitats i projectes per tots aquells infants i joves de 6 a 18 anys. L’A.S.R Tagore és una
associació que educa en el lleure amb la finalitat de contribuir al creixement i desenvolupament de
persones des de l’escoltisme. Estem situats als baixos de la Parròquia del Pilar (C/Casanova, 175) i
Responsables
realitzem tot tipus d’activitats com festes, projectes, rutes, sortides de cap de setmana i campaments
(Primavera i Estiu)
Coordinador d'extraescolars: Taro Takegami
Correu: agrupament.tagore@gmail.com
ttakegami@escolaipse.net
Web: asrtagore.org

Sotsdirector: Roger Ballús

NOVETA
T!

rballus@escolaipse.net

·

LLOGUER D'INSTAL LACIONS

AMISTOSOS/FESTES/TALLERS

Pista esportiva de futbol sala, bàsquet, volei, patinatge, etc.
60€/hora (Caps de setmana)
Gimnàs i sala de psicomotricitat
60€/hora (Caps de setmana)
Aula amb projector
50€/hora (entre setmana i caps de setmana)
Contactar amb ttakegami@escolaipse.net
per valorar-ne la disponibilitat

Carrer Casanova 175, 08036 BARCELONA
93 321 50 99

www.escolaipse.net

@escolaipse

canalipse

