
EXTRAESCOLARS 2019-2020

amb Mercè Canals (directora de teatre) i Olga 
Armengol (Logopeda)

Més enllà de la diversió, practicar teatre té molts 
beneficis tant per al cos com per a la ment. 
Es treballarà cohesió de grup, concentració, 
memòria, seguretat, tècniques de respiració i 
parlar en públic.

TEATRE I LOGOPÈDIA 
PRIMER: divendres de 13:45 a 14:45

SEGON: dimarts/dimecres de 13:45 a 14:45

TERCER: dijous/divendres de 13:45 a 14:45

QUART: dimecres/dijous de 13:45 a 14:45

CINQUÈ: dilluns/dimarts de 13:45 a 14:45

SISÈ: dilluns de 13:45 a 14:45

HORARIS 

105€ ANUAL

140€ ANUALESO: divendres de 15:30 a 17:00

a càrrec de Meka-Bots

Iniciem als més petits al món del muntatge, la 
tecnologia, la robòtica i el pensament computa-
cional. Incentivant la creativitat, el treball en 
equip i el raonament.

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA I AL 
PENSAMENT COMPUTACIONAL INFANTIL 4: dilluns de 13:15 a 14:00

INFANTIL 5: dimarts de 13:15 a 14:00

1R i 2N PRIMÀRIA: dilluns de 14:00 a 14:45

3R i 4T PRIMÀRIA: dimarts de 14:00 a 14:45

HORARIS 

115€ ANUAL

a càrrec de Loopa

En aquesta activitat els alumnes s’iniciaran amb 
la construcció i programació dels robots EV3 de 
LEGO MINDSTORMS. Aprendran a programar i 
construir robots per superar uns reptes que se’ls 
aniran plantejant.

ROBÒTICA JUNIOR
5È i 6È PRIMÀRIA: dimecres de 13:45 a 14:45 
(els mesos de gener, febrer i març) 
aniran quan no hi hagi esquí escolar

HORARIS 
2 quotes
de 155€
(Novembre i Febrer)

ESO (1r a 4t): A escollir dilluns o 
dimecres de 16.30 a 17:30

2 quotes
de 200€
(Novembre i Febrer)

Sant Ermengol
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES



a càrrec d’Impuls-Emoció

Una excel.lent activitat per ajudar als més petits 
a reforçar el seu Anglès. Treball divertit i dinàmic 
on els nens s’introduiran al món de les Arts i les 
Manualitats. 

CRAFTY KIDS 

INFANTIL 4: dijous de 13:15 a 14:00

INFANTIL 5: divendres de 13:15 a 14:00

HORARIS 
130€ ANUAL

a càrrec d’Impuls-Emoció

Una divertida i variada activitat amb Anglès a 
través de les cançons, les manualitats, els jocs i el 
moviment.

CREATIVE CLUB 

1R i 2N PRIMÀRIA: dijous de 14:00 a 14:45

HORARIS 130€ ANUAL

CREATION STATION 
a càrrec d’Impuls-Emoció

Una activitat on es combiraran diverses dinàmi-
ques: Art Projects (dibuix artístic), Eco Taller 
(projectes amb material reciclat) i Jocs tradicio-
nals i de construcció.

130€ ANUAL

a càrrec de Dinàmic Logopèdia i Psicologia

Una excel.lent i variada activitat per ajudar als 
més petits a reforçar la Intel.ligència emocional. 
Treball dinàmic on s’explicaran contes, faran jocs 
de rol, teatre amb titelles i mímica.

JUGANT AMB LES EMOCIONS 

INFANTIL 5: dimarts de 13:15 a 14:00

HORARIS 
130€ ANUAL

divendres de 14:00 a 14:45


