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Els presentem el catàleg de serveis i activitats 
extraescolars de l’Escola Tabor per al curs 2021/22.  

 

Des de l’Escola sempre ens hem interessat per la formació 
integral dels alumnes, més enllà de les qüestions 
purament acadèmiques i curriculars. Aquesta voluntat és 
la que ha marcat la línia de treball a l’hora de definir les 
propostes que els oferim.  

 

El catàleg inclou els SERVEIS que podran facilitar la 
conciliació dels horaris de les famílies i un gran ventall 
d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS que els alumnes podran 
dur a terme un cop acabada la jornada i que els ajudaran 
a complementar el seu itinerari formatiu. Algunes 
activitats són conduïdes per personal de l’Escola i d’altres 
per empreses contractades. 

L’oferta d’aquestes activitats està condicionada per 
l’aparició de noves normatives de cara el curs vinent. Si es 
podran barrejar grups, el nombre d’alumnes serà el màxim 
permès, sinó s’oferiran al nivell on hi hagi més demanda. 

Esperem que la nova oferta sigui del seu interès i que els 
alumnes puguin gaudir-ne. 
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Serveis: 

 Acollida matí       

 Acollida tarda       

 Menjador         

 Acollida migdia        

        

 

Activitats extraescolars per a alumnes: 

 Jocs i esports 

 Natació         

 Iniciació esportiva     

 Escacs  

 Música i balls: 

 Zumba kids  

 Hip Hop 
 
 Robòtica—STEAM 

 ROBOTIX I 

 ROBOTIX II   

 STEAM Team 
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 Llengües estrangeres: 

 English for kids    

 English for young learners 

 English for tweens    

 More English for you 

 Llengua Alemanya 1, 2 i 3  

 Casal d’Estiu 
 
   

Activitats per a famílies: 

 Escola de Famílies 

 +KMates 

 

Informació general: 

 Inscripcions 

 Mètodes de cobrament 
 
Quadre d’activitats 
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SERVEIS 
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Acollida matí 
L’escola obre les seves portes per a tots aquells alumnes que necessitin 
venir abans de l’hora d’inici de les classes.  
Calendari: durant tot el curs i Casal d’Estiu. 
Horari: de les 7:45 a les 9h 
Quotes: 
 De les 7:45 a les 9h (arribada abans de les 8:15h). 
43,00 €/mensuals alumnes fixos o 6,50€/diaris alumnes ocasionals  
 De les 8:15 a les 9h (arribada a partir de les 8:15h). 
35,00 €/mensuals alumnes fixos o 6,00 €/diaris alumnes ocasionals 
 Germans d’alumnes d’ESO (sempre que arribin a l’hora d’entrada de 

l’ESO) Gratuït 
Responsable i espai: el servei és atès per personal propi de l ’escola. 
L’entrada de l’acollida és pel c/ Prat de la Riba,29. 
 

 Acollida tarda 
L’escola resta oberta pels alumnes que no els han vingut a buscar a 
l’hora de sortida (17:05h) i podran recollir-los en qualsevol moment. 
Calendari: durant tot el curs. 
Horari: de 17 a 18h 
Quotes: 
 4,00€/diaris alumnes ocasionals 
 25,00 €/mensuals alumnes fixes a partir del 7è dia 
 
Responsable i espai: el servei és atès per personal propi de l ’escola. 
La sortida de l’acollida és pel c/ Prat de la Riba, 29. 
 

 

   
 

 Especial pack acollides: 
Els alumnes que utilitzin mensualment el servei d’acollida matí i tarda 
el preu serà 47€/mensuals 
 Cobrament: mitjançant Sistema 1. 
El preu de l’acollida matí i de l’acollida tarda és per família, es cobrarà 
en el rebut del germà petit. 

E. Infantil 

E. Infantil 

E. Primària 

E Primària 
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 Menjador 
L’escola compta amb cuina pròpia. Fem cuina casolana adaptada a 
l’edat dels nens, basada en la dieta mediterrània, sana i equilibrada. 
Utilitzem productes de proximitat.  

Cada dos mesos es lliurarà la relació de menús, prèviament 
supervisats per una doctora en nutrició i alimentació i validats pel 
Departament de Salut en col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament. 

Els alumnes de P3 aprofiten l’estona de després de dinar per 
descansar. 

Calendari: durant tot el curs i Casal d’Estiu. 

Responsable: el servei és atès per docents i monitors propis de 
l’escola, sota la direcció del Centre. 

Horari: 
EI-EP: cada dia de 13 a 15h 
ESO: de dilluns a dijous de 13:30 a 15h, i divendres de 13 a 15h 

Quotes:  

TARIFA PLANA (L’alumne s’haurà d’inscriure a una de les modalitats) 
Tot el curs (tots els dies de la setmana)*: 150 €/mensuals 
Quatre dies setmanals: 125 €/mensuals 
Tres dies setmanals: 95 €/mensuals  
Dos dies setmanals: 65 €/mensuals 
 
Dos germans: 10% de reducció per cada alumne 
Tres germans: 25% de reducció per cada alumne 
*Alumnes ESO: es consideren fixos els 3 dies que tenen classe a la tarda. 

ALUMNES OCASIONALS: 9,50 €/diaris 
Inscripció: cal avisar el mateix matí  

Si un alumne/a, per causa justificada, no utilitza durant uns dies el servei de menjador, es descomptarà des 
del segon dia d’absència (5 €/dia). 

Cobrament: mitjançant Sistema 2. 

E. Infantil 

E. Primària 

E. Secundària Obligatòria 
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 Acollida migdia 
És un servei d’espera exclusiu pels alumnes d’EI i EP que no es 
quedin a dinar i tinguin germans a l’ESO. 
Calendari: durant tot el curs. 
Horari: de 13 a 13:30h (de dilluns a dijous). 
Responsable: el servei és atès per personal propi de l ’escola, 
sota la direcció del Centre. 
Quota: servei gratuït. 
 

  

 

Germans d’alumnes ESO 
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ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 
PER A ALUMNES 
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 Natació  
És una activitat d’iniciació a la natació dirigida per als més petits 
i el grup de grans perfecciona tècnica. Amb la col·laboració de 
l’AMPA. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: divendres  de 18 a 18:45h  
Responsable: Regidoria d’Esports. 
Espai: Piscina Municipal. 
Quota: 7,80€/mensuals (la quota es confirmarà al setembre). 
Inscripcions: independentment, s’enviarà mail informatiu. 
Cobrament: mitjançant Sistema 3. 
 

  
 
 
 
 

 Iniciació esportiva 
En aquesta activitat iniciem els infants en el món del moviment  
i de l’esport per desenvolupar les capacitats motrius, coordinació 
i equilibri. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dilluns de 17 a 18:15h 
Responsable: l’activitat és atesa per personal propi de l’escola. 
Quota: 22€/mensuals un dia a la setmana. 
  Inscripcions: mínim 10 alumnes, màxim 15 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 2.   

E. Infantil 

E. Primària 

E. Secundària Obligatòria 

E. Infantil 
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  Escacs 
La pràctica dels escacs potencia la capacitat d’atenció, 
concentració, pensament lògic, imaginació, creativitat, així com 
millora la memòria i ajuda a millorar l’autocontrol. 
Calendari: d’octubre a juny. 
Horari: divendres de 14 a 15h (*) 
Empresa externa responsable: Jaquememory. 
Quota: 27€/mensuals. 
Inscripcions: independentment, s’enviarà mail informatiu. 
Cobrament: mitjançant Sistema 4. 
(*) Per als alumnes que dinin a casa, la porta del pati s’obrirà a les 13:55h. 
 
 

 Zumba kids 
Treballem el ritme i la coordinació a través de coreografies 
actuals i divertides. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimecres de 17 a 18:15h 
Responsable: l’activitat és atesa per personal propi de l’escola. 
Quota: 22€/mensuals. 
Inscripcions: mínim 10 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 2. 
 
 

 Hip Hop 
Balls, color, ritme, música, coordinació, coreografies...tot junt en 
una activitat per no parar de moure’s. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dilluns de 17 a 18:15h              
Responsable: l’activitat és atesa per personal propi de l’escola. 
Quota: 22€/mensuals. 
Inscripcions: mínim 10 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 2. 

E. Infantil 

E. Primària: 1r i 2n 

E. Primària: 3r, 4t, 5è i 6è 

E. Primària 
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  ROBOTIX I  
Actuant com a joves científics i enginyers investiguem el funcionament 
de màquines i mecanismes com engranatges, palanques, rodes i eixos i 
s’introduiran a la robòtica de forma divertida. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dilluns de 14 a 15h (*) 
Empresa externa responsable: Inventem Play&Learn. 
Quota: 42€/mensuals + 20€ matrícula per família. 
Inscripcions: màxim 12 alumnes per grup. 
Cobrament: mitjançant Sistema 4. 
(*) Per als alumnes que dinin a casa, la porta del pati s’obrirà a les 13:55h. 
 
 
 
 

  ROBOTIX II  
Aprenentatge de màquines i mecanismes complexos i motoritzats. 
Dissenyar, construir i programar pel seu propi robot amb LEGOR 
Education Mindstorm. Aprendran a controlar el moviment del robot a 
través dels diferents motors i sensors mitjançant la resolució de reptes.  
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari:  Grup tarda: dilluns de 17 a 18:15h 
  Grup migdia: dimarts de 14 a 15h (*) 
Empresa externa responsable: Inventem Play&Learn. 
Quota: 42€/mensuals + 20€ matrícula per família. 
Inscripcions: màxim 12 alumnes per grup. 
Cobrament: mitjançant Sistema 4. 
(*) Per als alumnes que dinin a casa, la porta del pati s’obrirà a les 13:55h. 
 
 

  STEAM Team 
Aplicarem conceptes de ciència i tecnologia (impressió 3D, realitat 
virtual, croma) i seguirem solucionant reptes de programació i robòtica. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimecres de 13:30 a 14:30h 
Responsable: mestre de robòtica i programació de l ’escola. 
Quota: 30€/mensuals. 
Inscripcions: mínim 10 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 2. 

E. Primària: 4t, 5è i 6è 

E. Secundària Obligatòria 

E. Primària: 1r, 2n i 3r 
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 English for kids  
Familiarització i immersió en l’idioma a través d’una proposta 
d’activitats lúdiques com “STORYTELLING” pedagògicament 
dirigides i generadora de continguts acadèmics (Vocabulary & 
Grammar).  
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimarts i dijous de 17 a 18:15h 
Empresa externa responsable: CIFE. 
Quota: 55€/mensuals. 
Inscripcions: màxim 8 alumnes.  
Cobrament: mitjançant Sistema 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 English for young learners  
Reforç i ampliació de la llengua anglesa a través d’una proposta 
d’activitats com “SHOW & TELL” enfocades a l’ús de l’idioma a 
nivell oral on es posa en pràctica de manera real i natural tot el 
que es va aprenent a nivell teòric. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimarts i dijous de 17 a 18:15h 
Empresa externa responsable: CIFE. 
Quota: 55€/mensuals. 
Inscripcions: màxim 8 alumnes.  
Cobrament: mitjançant Sistema 4. 

E. Primària: 1r, 2n i 3r 

E. Infantil 
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 English for tweens 
Reforç i ampliació de la llengua anglesa per als alumnes més 
grans de Primària a través d’una proposta motivadora 
d’activitats lúdiques i dinàmiques on l’ús de l’idioma anglès és 
el mitjà per fer-se entendre tan a nivell oral com escrit.  
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimarts i dijous de 14 a 15h (*) 
Proves de nivell: es faran abans de començar el curs. 
Empresa externa responsable: CIFE. 
Quota: 55€/mensuals. 
Inscripcions: màxim 8 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 4.  
(*) Per als alumnes que dinin a casa, la porta del pati s’obrirà a les 13:55h. 

 
 
 
 

 More English for you 
És una activitat de reforç i ampliació de la llengua anglesa en 
coordinació amb el temari de l’escola per anar apropant-nos 
amb solidesa cap a la preparació d’exàmens oficials de 
Cambridge.  
Calendari: d’octubre a maig. 
Horari: dimecres i divendres de 15 a 16h 
Proves de nivell: es faran abans de començar el curs. 
Empresa externa responsable: CIFE. 
Quota: 55€/mensuals. 
Inscripcions: màxim 10 alumnes. 
Cobrament: mitjançant Sistema 4.  

E. Secundària Obligatòria 

E. Primària: 4t, 5è i 6è 
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 Llengua alemanya 1, 2 i 3 
Introducció, millora i aprofundiment de la llengua alemanya. 
Calendari: d’octubre a maig. 
Horaris:  Nivell 1: alumnes de 3r i 4t  
   Dilluns de 14 a 15h (*) 
   Nivell 2: alumnes de 5è i 6è 
   Divendres de 14 a 15h (*) 
   Nivell 3: alumnes d’ESO 
   Dimecres de 13.30 a 14.30h 
Responsable: l’activitat és atesa per la mestra d’alemany de  
    l’escola. 
Quota: 35€/mensuals. 
Inscripcions: Mínim 6 alumnes.  
   Permanència mínima de 3 mesos. 
Cobrament: mitjançant Sistema 2. 
(*) Per als alumnes que dinin a casa, la porta del pati s’obrirà a les 13:55h. 
 

E. Primària: 3r, 4t, 5è i 6è 

E. Secundària Obligatòria 
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 Casal d’Estiu 
Informació a la pàgina web de l’escola. 

E. Infantil 

E Primària 
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ACTIVITATS 
 PER A FAMÍLIES 
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  Escola de Famílies 
La voluntat d’aquesta activitat és crear un espai d’aturada i 
reflexió on famílies i escola puguin intercanviar punts de vista i 
vivències quant a l’educació dels fills, sobretot pel que fa a 
l’educació en valors. 
Calendari: de novembre a maig (5 trobades). 
Horari: dimarts de 18:30 a 20h. 
Responsable: Anna M. Altimira. 
Quota: gratuïta pels socis de l’AMPA. 
Inscripcions: mínim de 8 persones. S’enviarà mail informatiu. 
 

 +KMates 
Els nostres fills ara, quan fan matemàtiques, toquen, manipulen, 
expliquen, pregunten, dibuixen,...i això a vegades ens 
descol·loca. 
Què podem fer per ajudar-los? Com podem fer matemàtiques 
amb ells? 
Calendari: 8 sessions independents.  
Horari: dilluns de 18:30 a 19.30h. 
Responsable: Eva Costafreda (+KMates). 
Quota: 5€ per persona i sessió (amb el patrocini de l’AMPA). 
Inscripcions: Cal inscriure’s a cada sessió per separat. S’enviarà 
mail informatiu. 
Cobrament: Sistema 3. 
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INFORMACIÓ GENERAL 
 

 Per formalitzar les inscripcions: 
 

Telemàticament fins al 15 de juliol 2021. 
  
En cas de realitzar la inscripció fora dels dies assenyalats, 
per motius organitzatius, l’escola no podrà garantir la 
incorporació de l’alumne/a a l’activitat. 
Si una activitat no arriba al límit d’alumnes establert, podria 
ser anul·lada.  
Si una activitat sobrepassa el màxim d’alumnes establert, 
s’informarà a les famílies i es procedirà a fer un sorteig 
entre les demandes rebudes. 

 Els alumnes d’Educació Infantil i Primària podran portar un 
petit berenar. S’hi destinarà la primera estona abans de 
començar l’activitat.  

 Totes les activitats de les quals no s’indiqui el contrari es 
realitzaran a les instal·lacions de l’Escola Tabor. 

 Per donar de baixa un alumne/a a una activitat, s’haurà de 
comunicar a Secretaria i emplenar el full de baixa.  
La mensualitat abonada no es retornarà, però no es 
carregarà l’activitat al mes següent. 
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 Mètodes de cobrament: 

Sistema 1 
Des del dia...      Cobrament rebut 
13 de setembre al 14 d’octubre   1 de novembre 
15 d’octubre al 14 de novembre   1 de desembre 
15 de novembre al 14 de desembre  1 de gener 
15 de desembre al 14 de gener   1 de febrer 
15 de gener al 14 de febrer    1 de març 
15 de febrer al 14 de març    1 d’abril 
15 de març al 14 d’abril     1 de maig 
15 d’abril al 14 de maig     1 de juny 
15 de maig al 22 de juny    1 de juliol 
Casal d’estiu       1 d’octubre 
 

Sistema 2 
Rebut mensual escola. 
 

Sistema 3 
Rebut trimestral escola. 
 

Sistema 4 
Directe empresa organitzadora. 
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QUADRE D’ACTIVITATS 

 Dilluns Dimarts 

13:30-14:00   

14:00-14:30 English for tweens 

ROBOTIX II 

Alemany 1 

ROBOTIX I 
14:30-15:00 

15:00-15:30   

15:30-16:00   

17:00-18:15 

Iniciació esportiva 

Hip  Hop 

ROBOTIX II 

English for kids 

English for young learners 

18:00-18:45   

E. Infantil 

E. Primària 

E. Secundària Obligatòria 
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Dimecres Dijous Divendres 

  
 

Alemany 3 

STEAM Team 

English for tweens 
Escacs 

Alemany 2 
 

 

More English for you 

 

 

More English for you 

 

Zumba Kids 
English for kids 

English for young learners 
 

  Natació 
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ESCOLA TABOR de la Institució Bellsolà 
Pare Rodés, 9  (Sta. Perpètua de Mogoda) 
T. 93 560 21 55 
www.escolatabor.cat  t l f y 


