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Psicojudo – Judo – Vòlei – Bàsquet – Futbol – Gimnàstica Rítmica – Fun 
Sports – Patinatge artístic – Patinatge en línia – Tennis taula – Escacs – Run 
& condicionament físic – Hípica – H2O Natació + paddle + tennis + fitness – 
Ioga – Defensa personal

Sensibilització musical – Iniciació a la música – Read&sing – Llenguatge 
Musical – Instrument: piano, guitarra, violí, ukelele

Aloha – Kitsune – Petits Inventors – Petits Enginyers – Mecanografia – 
Raonament Logicomatemàtic – Disseny De Videojocs – Vídeo i Fotografia 
Digital – Matemàtiques Reforç – Animals & Co – Ciència Divertida

Teatre – Art – Còmic i manga – Màgia – Dansa – Circ - Knit-me! 

Aula d’estudi dirigit – Chalk&roll – Club de debat i lideratge – 
Acompanyament diploma dual 
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1.

Index SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 
Introducció dels infants al món de la música de manera 
vivencial i sensorial, mitjançant el joc, la cançó, les dinàmiques 
sonores treballant el ritme amb el cos i descobrint els elements 
bàsics del llenguatge d ela música. Els infants desenvoluparan 
l’oïda, el sentit rítmic, l’autoconemixement de la veu i la 
coordinació despertant la creativitat i l’expressió corporal. 
Cursos – P3 i P4. Preu – 142€ 
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol. 

INICIACIÓ A LA MÚSICA 
A través del mètode “tecles de colors”, els nens i nenes 
s’iniciaran a la música mitjançant el xilòfon. Tocaran cançons 
senzilles i conegudes per a ells i aprendra així els elements 
bàsics del llenguatge musical. Alhora que començaran a llegir 
partitures adaptades al seu nivell, els participants treballaran 
els ritmes bàsics, desenvoluparan l’oïda i aprendran a tocar 
l’instrument en grup.
Cursos – P5. Preu – 142€
Material –xilòfon + carpeta amb fundes de plàstic
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol. 

READ & SING – Bases del llenguatge musical
Introdució a les bases del llenguatge musical de manera 
pràctica i divertida, iniciant-se amb l’ukelele i practicant amb el 
xilòfon tot allò que van aprenent. Treball dels aspectes bàsics 
del llenguatge musical: l’entonació, l’educació de l’oïda, el 
ritme, la lectura i escriptura musical i l’audició. L’activitat també 
fomenta la creativitat i improvisació musical dels infants. 
Cursos – Primary 1-2. Preu – 142€
Material –xilòfon + ukelele + carpeta amb fundes de plàstic
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol. 

LLENGUATGE MUSICAL
Aprofundiment en el llenguatge musical per a la correcta 
pràctica de l’instrument escollit. L’activitat complementa les 
sessions de piano, guitarra, violí i/o ukelele per aquells alumnes 
que hi estiguin inscrits donant-los les eines bàsiques d’audició 
, oïda, ritme, afinació, concentració, creativitat i consciència 
corporal. 
Cursos – Primary 3-6. Preu – 105€ 
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol. 

INSTRUMENT
PIANO iniciació/perfeccionament
Sessions individuals de 30’ per participant adaptades al nivell 
de cadascú.
Cursos – Primary  i ESO. Preu – 245€ (105 + 140€) 
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol. 

GUITARRA
Sessions grupals adaptades al nivell dels participants.
Cursos – Primary i ESO. Preu – 245€ (105+140€) 
Material – guitarra i afinador
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol.

VIOLÍ
Sessions en grups reduïts adaptades al nivell dels participants.
Cursos – Primary i ESO. Preu – 155€ 
Material  – violí (possibilitat de llogar l’instrument a l’escola)
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol.

UKELELE
Sessions en grups reduïts adaptades al nivell dels participants.
Cursos – Primary 1-2. Preu – 140€
Material  – ukelele 
Activitat realitzada pel professorat de l’escola de música El Gínjol.

Sensibilització musical – Iniciació a la música – Read&sing   
Llenguatge musical – Instrument: piano, guitarra, violí, ukelele
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ESCACS iniciació 
Iniciació al món dels escacs a través de jocs i activitats amb 
les quals els infants aprendran les normes bàsiques d’aquest 
esport i coneixeran les seves peces i estratègies i adquiriran els 
conceptes de d’espai i temps, entre d’altres. 
Cursos – P5 + Primary 1-2. Preu – 100€
Activitat realitzada pels monitors del Club d’escacs Cambrils.

ESCACS intermig
Aprofundiment en al món dels escacs a través de jocs i activitats 
amb les quals els participants  adquiriran coneixements de les 
normes d’aquest esport i les seves estratègies i aprofundiran en 
els conceptes de d’espai i temps, entre d’altres. 
Cursos – P5 + Primary 1-2. Preu – 100€ 
Activitat realitzada pels monitors del Club d’escacs Cambrils.

ESCACS perfeccionament
Aprofundiment en al món dels escacs a través de jocs i activitats 
amb les quals els participants  adquiriran coneixements de les 
normes d’aquest esport i les seves estratègies i aprofundiran en 
els conceptes de d’espai i temps, entre d’altres. 
Cursos – Primary 3-6 i ESO. Preu – 100€
Activitat realitzada pels monitors del Club d’escacs Cambrils.

IOGA kids
Introducció a les asanes (postures) mentre els infants prenen 
consciència de la postura corporal, la relaxació i la resporació. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 100€
Material – roba còmoda + mitjons de recanvi + mat (estora de 
ioga)

IOGA & MUSIC
Introducció a les asanes (postures) mentre els participants 
prenen consciència de la postura corporal, la relaxació i la 
resporació. 
Cursos – Primary. Preu – 100€
Material – roba còmoda + mitjons de recanvi + mat (estora de 
ioga)

IOGA
Introducció a les asanes (postures) mentre els participants 
prenen consciència de la postura corporal, la relaxació i la 
resporació. 
Cursos – ESO. Preu – 100€
Material – roba còmoda + mitjons de recanvi + mat (estora de ioga)

RUN & CONDICIONAMENT FÍSIC
Un grup d’iniciació a l’atletisme que combinarà la pràctiva 
esportiva amb l’aprenentatge de la tècnica a partir d’activitats 
com curses d’orientació, geocaching, l’ús de brúixola i el gps, 
etc. 
Cursos – Primary 5-6 + ESO. Preu – 100€
Material – calçat i roba esportiva

HÍPICA - iniciació/prefeccionament
Fora de les instal·acions de l’escola, paquets de sessions 
d’iniciació i/o prefeccionament de les tècniques d’aquesta 
discilplina que combina la pràctica esportiva amb la relació 
amb la natura i els animals. 
Cursos – Primary i ESO. Preu – 190€
Material – Calçat tancat amb sola gruixuda i pantalons llargs 
còmodes (tipo malla). 

H2O: NATACIÓ + PADDLE/TENNIS + FITNESS
A les instal·lacions del Salou Tennis Academy i H2O Fitness 
Club, oferim una formació de nivell acadèmic de tennis, padel 
i natació. Programes a mida per principiants, aficionats i 
professionals amb entrenadors certificats.   
Cursos – P3–P4; P5–Prim4; Prim5–ESO4.  
Preu – a concretar segons l’activitat
Material –(en funció de l’activitat escollida):

Tennis/paddle: (a comprar en Academy) – uniforme d’estiu o 
hivern Dunlop, raquetes originals Dunlop.
Natació: banyador, tovallola, gorro i ulleres de natació i 
xancletes.

Activitat realitzada pels tècnics i entrenadors del Salou Tennis Academy.
Horari a concretar segons l’edat i les activitats escollides.

condicionament físic – Hípica – H2O Natació + paddle + tennis + fitness – Ioga – Defensa personal

PSICOJUDO
Art marcial que potencia i ajuda a desenvolupar el control del 
propi cos i dóna una màxima importància a la higiene postural 
i que els infants aprendran a través del joc i la rutina.
Cursos – P4 i P5. Preu – 100€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

JUDO primary
Art marcial que potencia i ajuda a desenvolupar el control del 
propi cos i dóna una màxima importància a la higiene postural 
i que els participants aprendran a través del joc i la rutina, 
segons el seu nivell.
Cursos – PRIMARY. Preu – 130€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

VOLEI escolar
Iniciació a aquest esport a partir de la pràctica i el joc donant 
eines a les jugadores per millorar el seu rendiment físic, tècnic i 
tàctic. 
Cursos –  
Preu – 1 dia 100€/ 2 dies 110€/3 dies 130€

VÒLEI adults 
Equip NO competició: Iniciació a aquest o amb l’objectiu 
d’aprendre i iniciar-se en aquest esport, aprenent les regles 
bàsiques i tàctiques i entrenant amb l’equip. 
Equip competició: Entrenament i aprofundiment en aquest 
esport amb l’objectiu de participar en la competició de la lliga 
corresponent. 
Cursos – ESO i BAT + adults (famílies i staff). 
Preu – Comptetició: 100€ + despeses federatives
          No competició: 100€

BÀSQUET primary
Activitat que té per objectiu iniciar els nens i nenes en la 
pràctica d’aquest esport a través del joc. 
Cursos – . Preu – 152€

FUTBOL PRE SCHOOL
Activitat que té com a objectiu iniciar els nens i nenes a la 
pràctica esportiva a través del futbol, esport que fomenta valors 
com el treball en equip. Seguint la metodologia Smartfootball i 
amb tècnics especialitzats. Participació en les competicions del 
Consell Esportiu Escolar.
Cursos – P4 i P5. Preu – 180€ 
Activitat realitzada pels tècnics i monitors de Tecnifutbol. 

FUTBOL primary
Activitat que té com a objectiu iniciar als particpants i/o 
aprofundir en la pràctica esportiva a través del futbol, 
esport que fomenta valors com el treball en equip. Seguint 
la metodologia Smartfootball i amb tècnics especialitzats. 
Participació en les competicions del Consell Esportiu Escolar.
Cursos – PRIMARY. Preu – 180€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors de Tecnifutbol. 

FUTBOL ESO
Activitat que té com a objectiu la pràctica esportiva a través 
del futbol, esport que fomenta valors com el treball en 
equip. Seguint la metodologia Smartfootball i amb tècnics 
especialitzats. 
Cursos – ESO. Preu – 1 dia 115€ / 2 dies 150€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors de Tecnifutbol. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA pre school
Esport que estimula la coordinació, corregeix males postures, 
fomenta la concentració i la disciplina, permet la millora la 
l’equilibri, la flexibilitat i la força muscular, desenvolupant el 
sentit de l’harmonia, el ritme i l’estètica. La metodologia és 
dinàmica i participativa mitjançant jocs, cançons i coreografies. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 110€

GIMNÀSTICA RÍTMICA primary
Esport que estimula la coordinació, corregeix males postures, 
fomenta la concentració i la disciplina, permet la millora la 
l’equilibri, la flexibilitat i la força muscular, desenvolupant el 
sentit de l’harmonia, el ritme i l’estètica. La metodologia és 
dinàmica i participativa mitjançant jocs, cançons i coreografies. 
Cursos – PRIMARY. Preu – 110€ 

FUN SPORTS 
Activitat que estimula la psicomotricitat dels petits a través 
dels jocs i la iniciació a la pràctica esportiva. Els participants 
aprendran esports de pilota com el futbol, el bàsquet i l’hndbol 
però també el patinatge, l’atletisme i activitats de ritme amb 
música. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 105€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

TENIS TAULA
Activitat que té com a objectiu iniciar els nens i nenes en 
la pràctica d’aquest esport de raqueta, en grups reduïts de 
participants. 
Cursos –  . Preu – 100€
Material – raqueta de tennis taula + pilotes

PATINATGE ARTÍSTIC pre school
Activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l’equilibri i 
mantenir l’harmonia corporal a través dels seus moviments 
i exercicis amb l’objectiu que els participants aprenguin les 
habilitats bàsiques del desplaçament, el canvi de direcció, 
esquivar obstacles, frenar, etc.
Cursos – P4 i P5.  
Preu – 1 dia 100€/ 2 dies 130€/3 dies 172€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

PATINATGE ARTÍSTIC primary
Activitat esportiva que ajuda a desenvolupar l’equilibri i 
mantenir l’harmonia corporal a través dels seus moviments 
i exercicis amb l’objectiu que els participants aprenguin les 
habilitats bàsiques del desplaçament, el canvi de direcció, 
esquivar obstacles, frenar, etc.
Cursos – PRIMARY. 
Preu – 1 dia 100€/ 2 dies 130€/3 dies 172€
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

PATINATGE EN LÍNIA
Activitat lúdica i esportiva que permet desenvolupar aspectes 
físics com la coordinació, la destresa i l’equilibri dels 
participants. Aquests adquiriran les habilitats bàsiques  del 
desplaçament, la frenada i el canvi de direcció entre d’altres, 
per tal de patinar de manera autònoma i segura.
Cursos – P4 i P5 + Primary. Preu – 105€
Material – patins en línia, casc, proteccions de canell i genolls
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

Psicojudo – Judo – Vòlei – Bàsquet – Futbol – Gimnàstica Rítmica – Fun 
Sports – Patinatge artístic – Patinatge en línia – Tennis taula – Escacs Run & 

DEFENSA PERSONAL
Activitat física que combina les disciplines d’algunes arts 
marcials amb la força. Permetrà als participants conèixer el seu 
propi cos i adquirir tècniques de defensa no agressiva, sinó 
tècnica. 
Cursos – ESO. Preu – 100€
Material – roba còmoda i mitjons de recanvi
Activitat realitzada pels tècnics i monitors del Club Dojo Tarraco.

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!
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CATALÀ reforç escolar*
Classes de reforç de la llengua catalana o/i espanyola  amb 
l’objectiu de treballar aquesta llengua per tal que els alumnes 
amb més dificultats la consolidin i, conseqüentment, puguin 
seguir els seus estudis a l’escola amb èxit i millorar el seu 
rendiment en la resta de matèries.
Diferenciació de grups entre els alumnes nouvinguts (amb recomanació 
del professorat d’ADEPP) i els alumnes catalanoparlants amb dificultats en 
aquesta àrea.
Cursos – Primary 3 - 6 /ESO. Preu – 1dia: 100€ / 2dies: 126€ 

FRENCH pre school
Iniciació a la llengua francesa a través de jocs i activitats 
lúdiques. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 100€
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

FRENCH beginners primary
Iniciació a la llengua francesa a través de jocs i activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats bàsiques en 
aquesta llengua. 
Cursos – Primary 1 - 3. Preu – 142€
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

FRENCH intermediate primary
Aprofundiment en la llengua francesa a través de jocs i 
activitats lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de 
lectura, escriptura i comunicació bàsica en aquesta llengua. 
Cursos – Primary 1 - 3. Preu – 142€
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

FRENCH upper intermediate primary
Aprofundiment en la llengua francesa a través d’activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de lectura, 
escriptura i comunicació en aquesta llengua. 
Cursos – Primary 4 - 6. Preu – 142€
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

FRENCH iniciació ESO
Iniciació a la llengua francesa a través d’activitats lúdiques 
per tal d’adquirir vocabulari i habilitats bàsiques en aquesta 
llengua. 
Cursos – ESO. Preu – 100€ 
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

FRENCH advanced ESO
Aprofundiment en la llengua francesa a través d’activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de lectura, 
escriptura i comunicació en aquesta llengua. 
Cursos – ESO. Preu – 100€
Activitat realitzada pel professorat de l’escola d’idiomes Kalinka.

ESPANYOL reforç escolar*
Classes de reforç de la llengua catalana o/i espanyola  amb 
l’objectiu de treballar aquesta llengua per tal que els alumnes 
amb més dificultats la consolidin i, conseqüentment, puguin 
seguir els seus estudis a l’escola amb èxit i millorar el seu 
rendiment en la resta de matèries.
Diferenciació de grups entre els alumnes nouvinguts (amb recomanació 
del professorat d’ADEPP) i els alumnes catalanoparlants amb dificultats en 
aquesta àrea.
Cursos – Primary 3 - 6 /ESO. Preu – 1dia: 100€ / 2dies: 126€ 

ANGLÈS reforç escolar*
Classes de reforç de la llengua anglesa amb l’objectiu de 
treballar aquesta llengua per tal que els alumnes amb més 
dificultats la consolidin i, conseqüentment, puguin seguir els seus 
estudis a l’escola amb èxit i millorar el seu rendiment en la resta 
de matèries.
Cursos – Primary 3 - 6 /ESO. Preu – 1dia: 100€ / 2dies: 126€  

CAMBRIDGE preparació exàmens
Paquets de sessions que tenen per objectiu dotar als alumnes de 
les tècniques i habilitats que necessitaran de cara a l’examen al 
qual es presenten.
Cursos – Primary, ESO i BAT. Preu – a concretar

CAMBRIDGE First
Paquets de sessions que tenen per objectiu dotar als alumnes de 
les tècniques i habilitats que necessitaran de cara a l’examen al 
qual es presenten.
Cursos – Primary, ESO i BAT. Preu – 100€

CAMBRIDGE Advanced
Paquets de sessions que tenen per objectiu dotar als alumnes de 
les tècniques i habilitats que necessitaran de cara a l’examen al 
qual es presenten.
Cursos – Primary, ESO i BAT. Preu – a concretar 

CAMBRIDGE Proficiency
Paquets de sessions que tenen per objectiu dotar als alumnes de 
les tècniques i habilitats que necessitaran de cara a l’examen al 
qual es presenten.
Cursos – Primary, ESO i BAT. Preu – a concretar

CONFUCIO preparació exàmens
Paquets de sessions que tenen per objectiu dotar als alumnes de 
les tècniques i habilitats que necessitaran de cara a l’examen al 
qual es presenten.
Cursos – Primary, ESO i BAT. Preu – a concretar

GERMAN pre school
Iniciació a la llengua alemanya a través de jocs i activitats 
lúdiques. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 100€

GERMAN beginners primary
Iniciació a la llengua alemanya a través de jocs i activitats 
lúdiques. 
Cursos – Primary 1 - 3. Preu – 142€

GERMAN intermediate primary
Aprofundiment en la llengua alemanya a través de jocs i 
activitats lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de 
lectura, escriptura i comunicació bàsica en aquesta llengua. 
Cursos – Primary 1 - 3. Preu – 142€

RUSSIAN (for russian speakers)
Basics de la llengua russa. Classes adreçades a parlants de la 
llengua russa.
Cursos – Primary i ESO. Preu – 100€

RUSSIAN (for NON russian speakers)
Basics de la llengua russa. Classes adreçades a parlants de la 
llengua russa.
Cursos – Primary i ESO. Preu – 100€

GERMAN upper intermediate primary
Aprofundiment en la llengua alemanya a través d’activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de lectura, 
escriptura i comunicació en aquesta llengua. 
Cursos – Primary 4 - 6. Preu – 142€

GERMAN iniciació ESO
Iniciació a la llengua alemanya a través d’activitats lúdiques 
per tal d’adquirir vocabulari i habilitats bàsiques en aquesta 
llengua.
Cursos – ESO. Preu – 100€

GERMAN intermediate ESO
Aprofundiment en la llengua alemanya a través d’activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de lectura, 
escriptura i comunicació en aquesta llengua. 
Cursos – ESO. Preu – 100€

GERMAN advanced ESO
Aprofundiment en la llengua alemanya a través d’activitats 
lúdiques per tal d’adquirir vocabulari i habilitats de lectura, 
escriptura i comunicació en aquesta llengua. 
Cursos – ESO. Preu – 100€ 

AULA D’ESTUDI DIRIGIT
Activitat que ofereix un espai en el que els alumnes de 
secundària puguin estudiar i fer les tasques pendents en un 
ambient de treball. Grups de treball reduïts i amb atenció 
personalitzada. 
Cursos – ESO. 
Preu – 1 o 2 dies: 105€ / 3 o 4 dies: 125€

CHALK&ROLL – REFORÇ EDUCATIU 
Activitat que ofereix un espai en el que els alumnes de primària 
puguin estudiar i fer les tasques pendents en un ambient de 
treball. Grups de treball reduïts i amb atenció personalitzada. 
Cursos – Primary. 
Preu – 1dia: 90€ / 2dies: 100€ / 3dies: 105€  

CLUB DE DEBAT I LIDERATGE 
Millora de la tècnica de l’oratoria, participació en debats, 
aprenentatge de les possibilitats de la llengua, etc. Juntament 
amb tècniques de lideratge i expressió verbal i no verbal que 
donarà als alumnes les eines necessàries per parlar en públic i 
defensar les seves opinions. 
Cursos –ESO 3 i 4 i BAT. Preu – 90€

ACOMPANYAMENT DIPLOMA DUAL 
Pels alumnes inscrits per l’obtenció del Diploma Dual, 
acompanyament setmanal per part del professorat amb 
l’objectiu de revisar les tasques pendents, resoldre dubtes i 
avançar en el procés de l’obtenció d’aquest títol. 
Cursos – ESO. Preu – 100€

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!
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Teatre – Art – Còmic i manga – Màgia – Dansa – Circ – Knit-me!  
Aloha – Kitsune – Petits inventors – Petits enginyers – Mecanografia   
Raonament logicomatemàtic – Disseny de videojocs – Vídeo i fotografia digital  
Matemàtiques reforç – Animals & co – Ciència divertida

NOU!

NOU!

NOU!

Escola
artística
6.Escola5.

stem

TEATRE PRE SCHOOL
Activitat en la que a través de les tècniques teatrals es treballarà 
la creativitat dels participants, l’expressió corporal, el joc 
simbòlic, la capacitat d’improvisació i la espontaneïtat. 
Cursos – P3 i P4. Preu – 100€ 

TEATRE primary
Activitat en la que a través de les tècniques teatrals es treballarà 
la creativitat dels participants, l’expressió corporal, el joc 
simbòlic, la capacitat d’improvisació i la espontaneïtat. 
Cursos – Primary. Preu – 100€  

TEATRE secundària
Activitat en la que a través de les tècniques teatrals es treballarà 
la creativitat dels participants, l’expressió corporal, el joc 
simbòlic, la capacitat d’improvisació i la espontaneïtat. 
Cursos – ESO. Preu – 100€  
 

ART pre school 
Explorar tècniques com el collage, el retrat, l’aquarel·la, el 
dibuix, les manualitats, etc. i perfeccionar-les mica en mica per 
tal d’assumir autonomia en el procés creatiu. 
Cursos – P4 i P5. Preu – 100€  

ART primary 
Explorar tècniques com el collage, el retrat, l’aquarel·la, el 
dibuix, les manualitats, etc. i perfeccionar-les mica en mica per 
tal d’assumir autonomia en el procés creatiu. 
Cursos – Primary. Preu – 100€ 
Material –bata

ART secundària
Explorar tècniques com el collage, el retrat, l’aquarel·la, el 
dibuix, les manualitats, etc. i perfeccionar-les mica en mica per 
tal d’assumir autonomia en el procés creatiu. 
Cursos – ESO. Preu – 100€  

ALOHA – Mental arithmetic
Programa dissenyat per a nens i nenes d’educació Primària 
que transforma el càlcul en un joc divertit de fitxes gràcies a 
l’àbac tot fent que els participants desenvolupin habilitats com 
el càlcul, la mamòria fotogràfica, la conentració, l’orinetació 
espacial, el pensament lògic i la capacitat d’escolta i creativitat.
Cursos – Primary. 
Preu – 1r any: 177€ + 48€ matrícula/ 2n any: 175€ /3r any: 165€
Material – Quaderns facilitats per la organització
Activitat realitzada pel professorat de l’acadèmia l’Estudi.

KITSUNE 
Programa d’estimulació primerenca dissenyat per a infants 
d’educació infantil a partir del qual aprenen jugant a través 
d’una metodologia basada en tres dimensions: matemàtiques 
manipulatives, intel·ligència emocional i psicomotricitat.
Cursos – P4 i P5. Preu – 105€ + 25€ matrícula
Material – Quaderns facilitats per la organització
Activitat realitzada pel professorat de l’acadèmia l’Estudi.

PETITS INVENTORS
Activitat pensada per introduir als més petits en les eines 
tecnològiques més innovadores per potenciar les seves habilitats 
mitjançant jocs i reptes relacionats amb la robòtica, l’impressió 
3D o la realitat augmentada, entre d’altres. Potencia la 
creativitat dels infants amb eines didàctiques per programar, 
construir i dissenyar d’una forma fàcil i divertida. 
Cursos – P3, P4 i P5. Preu – 138€
Activitat realitzada pels monitors de l’empresa Petits Enginyers. 

PETITS ENGINYERS
Activitat que posa en contacte els participants amb les noves 
tecnologies i diversos camps de l’enginyeria i els impulsa 
a aprendre mitjançant l’experimentació, el raonament i la 
diversió. Els alumnes podran construir robots, programar 
videojocs, fer animacions i dissenyar peces en 3D.
Cursos – Primary. Preu – 138€
Activitat realitzada pels monitors de l’empresa Petits Enginyers. 

MECANOGRAFIA – iniciació i perfeccionament
Activitat destinada a aprendre i/o aprofundir en la tècnica 
de l’escritura amb un teclat, millorant la velocitat i la postura 
corporal i reduint els errors. 
Cursos – Primary 4-6 i ESO. Preu – 100€
Material – ordinador portàtil o iPad amb teclat extern

RAONAMENT LÒGICOMATEMÀTIC
Activitat adreçada a alumnes amb altes capacitats i/o un talent 
especial en els àmbits científic i matemàtic amb la finalitat de 
potenciar aquestes habilitats innates. Per recomanació del 
departament d’ADEPP del centre. 
Cursos – Primary 4-6 i ESO 1 i 2. Preu – 138€
Activitat realitzada pel professorat i/o psicòlegs de l’acadèmia l’Estudi.

DISSENY DE VIDEOJOCS
Des de zero i fins a poder-lo publicar a Internet, creació 
d’un videojoc passant per totes les etapes prèvies: disseny, 
programació, narrativa, etc.
Cursos – PRIMARY 6 i ESO. Preu – 138€
Activitat realitzada pel professorat de l’empresa Petits Enginyers.

CIÈNCIA DIVERTIDA
Iniciació al món científic a partir d’experiments i activitats 
manipulatives en les que els infants seran els principals 
protagonistes. 
Cursos – P5 + Primary 1 i 2. Preu – 120€
Material – bata

VÍDEO I FOTOGRAFIA DIGITAL 
Activitat destinada a alumnes de secundària que es vulguin 
iniciar i/o familiaritzar amb les tècniques de la fotografia i el 
vídeo digital i la seva edició posterior. 
Cursos – ESO. Preu  – 120€

MATEMÀTIQUES reforç escolar
Classes de reforç d’aquest àmbit amb l’objectiu de treballar 
aquesta matèria per tal que els alumnes amb més dificultats 
la consolidin i, conseqüentment, puguin seguir els seus estudis 
a l’escola amb èxit i millorar el seu rendiment en la resta de 
matèries. 
A partir de la recomanació del departament d’ADEPP.
Cursos – PRIM 3-6/ESO. Preu – 1 dia - 100€ /2 dies - 126€

ANIMALS & CO 
Activitat puntual en la que els infants participants tindran 
l’oportunitat de tenir cura d’alguns animals de la Protectora 
d’animals i plantes de Tarragona. 
Cursos – De P3 a Primary 6. 
Preu – 16€/sessió (inclou donatiu a la Protectora)
Activitat a càrrec de voluntaris de la Protectora d’animals i plantes de 
Tarragona

COMIC I MANGA
Per poder adquirir la l’autonomia necessària per crear un còmic 
des de zero, cal passar per la millora del traç, de la trama, 
dels personatges, etc. Activitat dedicada a potenciar aquestes 
habilitats en els alumnes. 
Cursos – ESO. Preu – 100€

KNIT-ME!
Actvitat per iniciar als participants en la tècnica del crochet per 
acabar teixint peces com amigurumis i d’altres i a interpretar els 
patrons per realitzar-les.  
Cursos – Primary i ESO. Preu – 100€ 
(material inclòs)

MÀGIA primary – inciació/perfeccionament
Activitat divertida i molt educativa que permetrà als participants 
iniciar-se i/o perfeccionar les tècniques que hi ha darrere 
alguns trucs de màgia assolint el nivell per realitzar-los de forma 
autònoma. 
Cursos –  primary 3-6. Preu – 125€ 

MÀGIA ESO 
Activitat que permetrà als participants iniciar-se i/o perfeccionar 
les tècniques que hi ha darrere alguns trucs de màgia assolint el 
nivell per realitzar-los de forma autònoma. 
Cursos – ESO. Preu – 125€ 

DANSA INICIACIÓ/INTERMIG
Activitat que té per objectiu dotar als participants amb una 
millor consciència corporal i sentit del ritme a través de la 
música i les coreografies.
Cursos – P3, P4 i P5 – primary  2/ primary  3-6
Preu – 100€ 
Material – roba còmoda i sabates toves o mitjons antilliscants

DANSA ESO
Activitat que té per objectiu dotar als participants amb una 
millor consciència corporal i sentit del ritme a través de la 
música i les coreografies.
Cursos – ESO. Preu – 100€ 
Material –  roba còmoda i sabates toves o mitjons antilliscants

PSICOCIRC
A partir d’activitats de psicomotricitat, descoberta del món del 
circ i d’algunes de les seves disciplines com els equilibris, els 
malabars, les pilotes, etc. 
Cursos – P3, P4 i P5. Preu – 130€
 

INTRODUCCIÓ AL CIRC
A partir d’activitats de psicomotricitat, descoberta del món del 
circ i d’algunes de les seves disciplines com els equilibris, els 
malabars, les pilotes, etc. 
Cursos – Primary. Preu – 130€
 

NOU!

NOU!

NOU!
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Inscripcions extraescolars

Pre-school

Primary

Secondary

Escola
llengüesde

3.Escola
músicade

1. Escola
artística
6.Escola5.

stem
Escola
esportsd’

2.

salut

Escola
acadèmica

i de

4.

talent

Apunta’t i gaudeix de les millors activitats amb nosaltres

*Algunes activitats podrien variar en funció de la demanda, els proveïdors i/o la situació sanitària

1r TRIMESTRE 
Inscripcions 
a través d’Alexia 
del 5 al 12 de 
setembre de 2022

2n TRIMESTRE 
Inscripcions 
a través d’Alexia 
del 27 de desembre de 2022 
al 4 de gener de 2023

3r TRIMESTRE 
Inscripcions 
a través d’Alexia 
de l’1 a l’11  
d’abril de 2023

Inici activitats: 19 de setembre
Final activitats: 16 de desembre

Inici activitats: 9 de gener
Final activitats: 31 de març

Inici activitats: 17 d’abril
Final activitats: 16 de juny

Sign up
enjoyand

16.30 - 17.45 h

19.30 - 21.30 h

German 

French Upper 
Intermediate (Prim 4-6)

French Upper 
Intermediate (Prim 4-6)

English Cambridge 
Advanced

German Advanced

Magia (ESO) 

Català reforç (ESO) Castellà reforç (ESO) Escacs (ESO)

Maths reforç (ESO) 

German Upper 
Intermediate (Prim 4-6)

German Upper 
Intermediate (Prim 4-6)

English Cambridge 
First

French Intermediate

French Advanced

Expressió corporal 
i teatre

Cómic / Manga Disseny videojocs

Fotografia i vídeo 
digital
Aula estudi dirigitAula estudi dirigit

Hípica

Volei adults Volei adults

Defensa personal
Club debat i 
lideratge

German 
Intermediate

Mecanografia 
iniciació

Mecanografia 
avançat

Guitarra avançat

Piano

Art

Maths reforç
(ESO)

Anglès reforç
(ESO)

Dansa (ESO)

Ioga

French Iniciació German Iniciació

Català reforç  
(Prim 5 - 6)
Spanish basics  
(Prim 1 - 2)

Anglès reforç  
(Prim 5 - 6)

Englsih reforç  
(Prim 1 - 2)

Petits enginyers  
(Prim 5 - 6)

French

Piano

Piano

Piano

Piano

Guitarra iniciació

Gimnàstica rítmica

Escacs iniciació (P5)

Disseny videojocs 
(Prim 6)

Kitsune (P3) Kitsune (P4- - P5)

Animals&co 
(1dia al mes) 

Animals&co 
(1dia al mes) 

Iniciació música (P5)

Ukelele iniciació

Llenguatge musical (30’)

Futbol Futbol

Sensibilitació 
música (P3- P4)

Read & sing (Prim 1-2)  
bases llenguatge musical

Natació+padel/tennis Natació+padel/tennis

Patinatge en línia

Natació+padel/tennis Natació+padel/tennis

Ciència divertida (P5)

Natació+padel/tennis

Psicojudo Ioga kids

Ioga

Màgia 
perfeccionament

Patinatge artístic 

Patinatge artístic 

Patinatge artístic Patinatge artístic 

Patinatge artístic
(Prim 2-6) 

Volei escolar Volei escolar Volei escolar

Guitarra iniciació

14.00 - 15.00 h

13.00 - 14.00 h

13.30 - 14.30 h

14.00 - 15.00 h

16.30 - 17.45 h

Monday

Monday

MondayTIME

TIME

TIMETuesday

Tuesday

TuesdayWednesday

Wednesday

WednesdayThursday

Thursday

ThursdayFriday

Friday

Friday

Judo

French Intermediate 
(Prim 1 - 3)

French Intermediate 
(Prim 1 - 3)

Escacs
perfeccionament

Màgia iniciació

Chalk and roll Chalk and roll Chalk and roll

Englsih reforç  
(Prim 3 - 4)

French beginners 
(Prim 1 - 3)

Mecanografia 
perfeccionament

llenguatge musical 
(Prim 3 - 6)

Guitarra avançat
(Prim 4 - 6)

Teatre

Ioga & music
Patinatge artístic  
(Inf - Prim 1)

Acompanyament 
diploma dual

Knit-Me! Knit-Me!
Acompanyament 
diploma dual

Vòlei escolar Vòlei escolar
Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis

Patinatge en línia

Hípica

Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis

Patinatge artístic

Tennis taula

Maths reforç
(Prim 5 - 6)

Maths reforç (Prim 2 - 4)

Tennis taula

Judo

Futbol

Escacs

Futbol

Fun sports
Run& (Prim 5 - 6)
condicionament físic

Run& (Prim 5 - 6)
condicionament físic

Escacs intermig

Gimnàstica rítmica

Escacs intermig Escacs 
perfeccionament

Castellà reforç  
(Prim 3 - 4)

Castellà reforç  
(Prim 5 - 6)

Català reforç  
(Prim 3 - 4)

German intermediate
(Prim 1 - 3)

German beginners
(Prim 1 - 3)

Russian intermediate
(Non russian speakers)

Russian intermediate
(russian speakers)

Russian intermediate
(Russian speakers)

French beginners
(Prim 1 - 3)

German intermediate
(Prim 1 - 3)

Art Art

Russian 
(Non russian speakers)

German beginners
(Prim 1 - 3)

Aloha

Dansa (Prim 3-6)

Dansa (P5 - Prim 1 - 2)

Petits enginyers  
(Prim 1 - 2)

Petits enginyers  
(Prim 3 - 4)

Raonament 
logicomatemàtic

Mecanografia 
iniciació

Ciència divertida
(Prim 1 - 2)

13.00 - 14.00 h

13.30 - 14.30 h

16.30 - 17.45 h

Animals&co 
(1dia al mes) 

Vòlei escolar

BàsquetBàsquet

Violí

Dansa (P3- P4)

Teatre

Psicocirc

Art

Dansa (P5- Prim 1-2)

Petits inventors

Fun sports Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis
Futbol Futbol

Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis

Natació+paddle/
tennis

Aula estudi dirigit Aula estudi dirigit

Acompanyament 
diploma dual

Run&
condicionament

Run&
condicionament

Acompanyament 
diploma dual

El servei d’activitats extraescolars compta amb els següents avantatges:
- una setmana de prova (cal reservar la plaça)
- compromís trimestral
- grups per nivells
- possibilitat d’obrir grups nous segons demanda

- sessions de migdia i/o tarda
- activitats setmanals a partir de P3 (veure horaris)
- activitats puntuals pels infants de P1 i P2 i altres

Aloha

Escacs intermig

Escacs

Knit-Me! Knit-Me!



C/ Salvador Espriu, s/n
43840 SALOU

+34 977 325 620
www.socrateseduca.org
info@socrateseduca.org


