
Anglès 
Amb un sistema d’ensenyament natural i mitjançant una activitat amb dinàmiques 

interpersonals i aspectes lúdics, creem l’espai adient per l’adquisició i ús de l’anglès. 

Introduïm, consolidem i ampliem el lèxic, les estructures i les funcions comunicatives. 

Els alumnes aprendran a entendre i a parlar anglès gaudint i sense adonar-se. 

Duració: 1hora i mitja 

Preu mensual: Infantil i primària – 39,50€ 

  ESO – 44€ 

  Batxillerat – 46€ 

 

Piscina 
Metodologia de treball: familiarització, respiració, flotació i equilibri, propulsió, salts i jocs. 

Tots aquests aspectes es portaran a terme en funció de l’edat i el nivell de cada alumne, i 

augmentarà la dificultat a mesura que el nen o la nena vagi evolucionant, fins arribar al treball 

específic de la tècnica dels estils. 

Duració: 45 minuts 

Preu trimestral: 52,16€ nens/es de 3 a 5 anys  

   45,71€ nens/es de 6 a 16 anys 

 

Aloha 
Programa educatiu basat en tres eines clau: l’àbac, l’aritmètica mental  i els jocs didàctics. 

Els alumnes d’Aloha Menthal Arithmetic exerciten simultàniament ambdós hemisferis del 

cervell, treient així més partit de la seva capacitat intel.lectual i experimentant una millora 

generalitzada en totes les assignatures, especialment en matemàtiques. 

Duració: 2 hores 

Preu: 60€ matrícula (inclou: llibres de classe, de deures, test de velocitat, llibre 

John Neuron, àbac,  motxilla i samarreta Aloha)  

 65€/mes  (grups fins a 8 nens/es) 

 55€/mes (grups de 9 a 14 nens/es) 

Tallers Aloha 
Duració: 1 hora 

Preu: 25€ matrícula (inclou: llibre de classe, motxilla, colors i samarreta Aloha)  

 35€/mes  (grups fins a 8 nens/es) 

 25€/mes (grups de 9 a 14 nens/es) 

S’aplicaran descomptes (Aloha i Tallers Aloha) 10% 2n germà, 20% a partir del 3r germà 

 

Audiovisuals amb LEGO 
Amb un Set de LEGO (Story Starter) i les seves peces seleccionades especialment per a la 

creació d’històries, els alumnes utilitzen la seva imaginació i el seu llenguatge per concebre, 

escriure i visualitzar històries, descriure personalitats i comunicar-les als altres. 

Després les històries es porten a diferents plataformes i es realitzen còmics, stop motion, 

teatre, cinema...segons el seu interès i desenvolupament. 

Duració: 1hora i mtija 

Preu trimestral: 99€  



Dibuix i manga 
Tradició i modernitat. No importa l’edat o el nivell, de la mà de les últimes tecnologies com el 

Photoshop o les tabletes de disseny gràfic, però sense oblidar el pas obligat pel dibuix clàssic, 

la forma, la proporció...l’ajudarem a endinsar-se en el seu estil per obrir la seva creativitat 

d’una forma endreçada i molt divertida. I a part de dibuixar també crearem historietes Manga! 

Duració: 1 hora i mitja 

Preu trimestral: 99€ 

 

Música i moviment 
L’activitat que duem a terme consta de tres tipus principals d’activitats que s’alternen més o 

menys aleatòriament en cada classe, i que van augmentant lleugerament de dificultat de 

manera progressiva al llarg del curs, aquestes activitats són: cançons amb coreografia, 

instruments i contes cantats. 

Duració. 1hora i mitja 

Preu mensual: 25€ 

 

Coral 
Activitat que té com a projecte crear una coral d’escola, triar el nom i fer-la  partícipa en les 

festes o dies especials. Es treballarà la tècnica vocal, tècnica aplicada al cant coral, afinació i 

ritme. El projecte està muntat i dirigit per la Samantha López, directora de coral, amb estudis 

de llenguatge musical i cant a Amics de la Unió de Granollers, formació en Voice Craft, 

experiència com a professora de cant i cantant de la coral “In Crescendo”. 

Duració: 1hora i mitja 

Preu mensual: 30€ 

 

Robòtica 
En aquesta activitat extraescolar combinarem sessions de muntatge, programació i 

electrònica, això ens permetrà pensar, inventar i crear qualsevol robot i programar-lo. El fet de 

combinar diferents materials i recursos, ens dóna més opcions i varietat d’enginys, les plaques 

Arduino adaptades de Makeblock per a la iniciació a la robòtica de nens, nenes i joves amb les 

quals treballem permeten la mateixa llibertat a l’hora de programar i automatitzar. 

Duració: 1hora i mitja 

Preu: Robòtica de 3 a 5 anys – matrícula: 25€ 45€/mes 

 Robòtica de 6 a 7 anys – matrícula: 30€ 45€/mes 

 Robòtica de 8 a 16 anys – matrícula: 40€ 45€/mes 

 

Creació de Videojocs 
Amb aquesta activitat pretenem que els alumnes s’introdueixin en el món de la programació a 

través de la creació de videojocs, un element motivador que aprofitarem per treballar el 

pensament computacional de manera molt intuïtiva a través de reptes mitjançant plataformes 

de programació adaptades per a cada grup d’edat. També construiran els seus propis 

comandaments o jocs electrònics a través de la plataforma Makey Makey. 

Duració: 1hora i mitja 

Preu: matrícula 15€   32€/mes 



K1 
Espai on es fan activitats de lleure de tot tipus. 

Es treballa per grups segons l’edat del nens/es. 

Es fan manualitats, activitats esportives, tallers, jocs d’interior i exterior... 

Duració: 1 hora i mitja 

Preu mensual: 20€ 

Preu esporàdic: 7€  


