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A partir d’aquest curs farem l’anglès extra lectiu de l’escola amb la col·laboració de l’acadèmia Today
School, una entitat amb 35 anys d’experiència en l’ensenyament d’aquesta llengua. Amb professors 
nadius i/o titulats, amb gran experiència en el tracte amb els més petits. Plans d’estudis específics amb 
exàmens Cambridge per als més grans (First/Advance/Proficiency) i amb un 90% d’alumnes aprovats. 
Noves tecnologies “online” a les aules. Seguiment individualitzat del progrés de cada alumne/a.

diploma dual internacional

Programa oficial de convalidació internacional de títols de
batxillerat, creat i desenvolupat per Academica Corporation, 

que permet als nostres alumnes obtenir 2 titulacions
simultànies: la pròpia de cada país (el nostre Batxillerat) i 

l’American High School Diploma.
Aquest programa es realitza online i és una oportunitat

 per als nostres alumnes de 2n/3r/4rt d’Eso i 1r de Batxillerat
 d’obtenir aquesta doble titulació de manera virtual.

  Són molts els valors i avantatges 
que aporta el programa als alumnes, el tres

objectius principals a remarcar són:
la immersió lingüística: els alumnes pensen i treballen en anglès

la immersió tecnològica: aprenentatge digital
la immersió personal: responsabilitat i maduresa.

Per a consultes administratives contacteu amb extra_lectives@escola-proa.cat
Per a qüestions acadèmiques contacteu amb batx_america@escola-proa.cat

*Condicions econòmiques i la informació completa al web de l’escola

Batxillerat Dual

Anglès
esco la  proa

CHILDREN 
 1r a 4rt de primària – potenciem la comunicació

Aprendran amb activitats lúdiques i educatives, adaptades a cada edat. 
Adquiriran vocabulari i formaran frases senzilles que, mica en mica,
 seran més complexes. Potenciarem les activitats de comunicació.

1R/2N – dijous 17 a 18’15h (activitat d’1 hora) 39,50€/mes
3R/4T – dimarts i dijous 17 a 18h 69,00€/mes

LITTLES
 P3 a P5 – aprenentatge natural

Agafaran gust i motivació per l’anglès, en gaudiran i voldran seguir 
aprenent-lo. Mitjançant un aprenentatge natural, fent el que fan els 

nens: jugar, cantar, manipular, escenificar,...Comencem a establir 
les bases d’un sòlid aprenentatge de l’anglès.

P3 - dilluns 17 a 18’15h (activitat d’1 hora) 39,50€/mes
P4/P5 – dimecres 17 a 18’15h (activitat d’1 hora) 39,50€/mes

TEENS 
 5è i 6è de primària – millorem l’anglès a l’escola

Utilitzarem l’expressió escrita, comprensió lectora, gramàtica, listening 
i speaking per millorar tots els aspectes de la llengua anglesa.

Control de deures i comportament dels alumnes.
5è/6è – dilluns i dimecres 17 a 18h 69,00€/mes
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intel·lectuals
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Per a consultes administratives contacteu amb extra_lectives@escola-proa.cat
Per a qüestions acadèmiques contacteu amb batx_america@escola-proa.cat

*Condicions econòmiques i la informació completa al web de l’escola
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Robòtica educativa

De 1r a 3r de primària
ROBOTIX 1 
1hora/setmana (migdia a convenir) 51,00 €/mes
Iniciació dels més petits amb LEGO Education WeDo.
Actuant com a científics i enginyers, investigarem i comprendrem el 
funcionament de les màquines i mecanismes com engranatges, 
palanques, rodes i eixos.
S’iniciaran en robòtica i programació a través d’activitats 
guiades i la resolució de reptes de la vida real.

ROBOTIX 2 / ROBOTIX 3
1hora/setmana (migdia a convenir) 51,00 €/mes
Més continguts i més projectes amb LEGO Education WeDo 
(continuació de ROBOTIX 1).
Partint del coneixement previ adquirit, descobriran nous conceptes de 
robòtica i programació amb laresolució de nous
reptes del món actual.
Participació opcional a la FIRST LEGO League Jr.

ROBOTIX 4
4t/5è/6è primària 1hora/setmana (migdia) 53,00€/mes

1r/2n/3r/4t d’Eso 1hora/setmana ( dimarts tarda ) 53,00€/mes
Iniciació amb LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Els nois i noies dissenyaran, construiran 
i programaran el seu propi robot amb LEGO® MINDSTORMS

Education. Aprendran a controlar el moviment 
del robot amb els diferents motors i sensors a través de

la resolució de problemàtiques relacionades amb la vida real.

A partir de 4rt de primària + ESO 

ROBOTIX 5 i ROBOTIX 6
4t/5è/6è primària 2hores/setmana (migdia x 2 dies) 72,00€/mes

1r/2n/3r/4t d’Eso 2hores/setmana (dimarts tarda) 72,00€/mes
Més continguts i projectes amb EV3 (continuació de ROBOTIX 4)

Partint del coneixement previ adquirit,
 els participants dissenyaran, construiran i programaran

 el seu propi robot LEGO® MINDSTORMS 
Education per resoldre diferents

missions en un tauler de joc “tematitzat”.
Participació opcional a la FIRST LEGO League

ORGANITZA: Lego Education ROBOTIX
Aquesta activitat interessant i divertida motivarà els nens i nenes a aprendre ciències, tecnologia, 
enginyeria i programació, mitjançant el disseny, construcció i programació de robots.
Treballaran en equip, gestionaran els errors com a font de coneixement i coneixeran l’emprenedoria.
La metodologia LEGO Education es basa en la construcció activa i el descobriment guiat. Els
facilitadors són certificats per LEGO Education Academy.

esco la  proa
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TALLER DE RÀDIO

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
4rt/5è/6è EP A convenir Migdia (1 hora) 33,10€/mes Activa

Millora i desenvolupa les teves habilitats 
comunicatives explicant què està passant dins

l’escola, al nostre barri, a la ciutat... Expressa’t,
opina... mitjançant la creativitat dels nens i nenes 

d’aquest grup crearem un canal de ràdio per a 
l’escola i mantindrem tothom ben informat!

VINE I DIGUES LA TEVA!

BODY & CREATIVITY II
Juguem a expressar

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P4 Dimecres
17 a 18:15

(activitat d’1 hora)
37,50€/mes

Buganvilia 
Produccions

A través del joc expressiu i amb activitats sempre 
dinàmiques, potenciarem la creativitat, el 

treball d’equip i l’expressió corporal i oral. Coneixerem 
nou vocabulari en anglès amb 

cançons i contes coneguts. També prepararem un 
conte englobant tots els conceptes donats.

Extra lectives
artístiques

BODY & CREATIVITY I

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P3 Dijous
17 a 18:15

(activitat d’1 hora)
37,50€/mes

Buganvilia 
Produccions

Juguem a expressar
El primer tast del joc expressiu en anglès 

per als més petits. El teatre contribueix 
al desenvolupament de les habilitats socials, 

que potenciarem amb jocs psicomotrius, 
creatius i d’expressió corporal i oral. A més, ens

familiaritzarem amb la nova llengua 
a través de cançons i contes coneguts.
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ESCACS

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
EP migdia i tarda
ESO i BATX tarda

Dijous
1 hora (migdia)
17 a 18 (tarda)

24,50€/mes
Escola

d’escacs Edami

Sessions basades en la pràctica del joc i
 l’aprenentatge en grup (mitjançant el taulell
mural) d’elements estratègics i tàctics de la

 partida. Els nens i nenes es formaran prenent 
decisions, planificant i assimilant que, per millorar, 

tant bons són els èxits com les derrotes.
Competició: trobades, tornejos i competicions escolars

esco la  proa



SCRAPBOOKING

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
3r a 6è EP Dimecres 17:00 a 18:00 33,10€/mes Activa

Taller trimestral per a nens i nenes que vulguin 
descobrir aquesta tècnica a través de diferents 

processos creatius i construir una composició de 
memòries i records per a cadascú.

Inclourem washi tapes, lettering, bullet journals,
mixed media... i moolta imaginació!  

(Diversos nivells segons inscripcions).

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
P3/P4 (grup1) 
P5/1r/2n (grup2) 

G1 dimecres
G2 dimarts 17:00 a 18:30 38,50 €/mes Activa

ART EN FAMILIA
Voleu passar una estona en família i donar ales a la vostra 

creativitat? Aquest taller trimestral és l’espai idoni per a
gaudir en família i descobrir les vostres habilitats imagina-

tives i creatives. Farem manualitats i altres creacions
artístiques, que us podreu endur a casa de record.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

Adults Dimarts 19:00 a 20:15 40,00 €/mes
Buganvilia 
Produccions

TEATRE PER A ADULTS
El teatre contribueix al desenvolupament de les habilitats 

socials. Aquest curs farem una aproximació pel que fa
a les eines bàsiques de la interpretació i realitzarem una 

posada en escena d’una peça teatral breu. Vine a
crear nous mons a través del teatre!

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
4t,5è i 6è 

EP
Dijous 17:15 a 18:15 37,50 €/mes

Buganvilia 
Produccions

THEATRE! Alice in Wonderland
El joc teatral contribueix al desenvolupament de les habili-

tats socials. Aquest curs aportarem noves eines
pel que fa a la interpretació i posarem damunt l’escenari 

un gran projecte, la coneguda història d’Alice in
Wonderland, Alícia al país de les meravelles.
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CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
2n i 3r 

EP
Dimecres

17 a 18:15
(activitat d’1 hora)

37,50 €/mes
Buganvilia 
Produccions

LET’S PLAY THEATRE!
El joc teatral contribueix al desenvolupament de les habilitats 

socials. Potenciarem l’expressivitat, la creativitat, el treball
d’equip i l’autoconfiança. L’eix d’aquest curs serà el mim 

corporal i el teatre visual, explorant noves formes 
de comunicar amb les ombres, les llums i els objectes! 
Totes les activitats seran dirigides en llengua anglesa.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P5 i 1r Dimarts
17 a 18:15

(activitat d’1 hora)
37,50€/mes

Buganvilia 
Produccions

THE GAME OF THEATRE I
El joc teatral contribueix al desenvolupament de les 

habilitats socials. Potenciarem l’expressivitat,  la creativitat,
el treball d’equip i l’autoconfiança. Jugarem

 a crear un personatge: “characters” (posat físic,
disfressa, parla.) i ens aproparem a

les primeres improvisacions teatrals.
Totes les activitats seran dirigides en llengua anglesa.
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ATLETISME BÀSQUET ESPORT
BASE

MULTI-
ESPORT

FUTBOL
SALA

HANDBOL PISCINA VOLEIBOL

DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS
DILLUNS 
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS

DILLUNS I 
DIMECRES

17 a 18’30h

DILLUNS I 
DIMECRES

17 a 18’30h

DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h

DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h
DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h

DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h
DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h

DIMARTS
 I DIJOUS
18 a 19h

DIMARTS
 I DIJOUS
18 a 19h

DIMARTS
 I DIJOUS
18 a 19h

DIMARTS
 I DIJOUS
18 a 19h

DIMARTS
 I DIJOUS
18 a 19h

DIVENDRES
17 a 18h

DIMARTS
17 a 18’45h

DIJOUS 
17 a 18’45h

DIVENDRES
17 a 18h

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

DIMARTS
 I DIJOUS

HORARI SEGONS 
INSCRIP.

CONSULTAR
EQUIPS I 
HORES

CONSULTAR
EQUIPS I 
HORES

CONSULTAR
EQUIPS I 
HORES

CONSULTAR
EQUIPS I 
HORES

DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h
DIMARTS
 I DIJOUS
17 a 18h

DILLUNS I 
DIMECRES

17 a 18’30h
DILLUNS I 
DIMECRES

17 a 18’30h

 ARTÍSTIQUES
TEATRE ART EN FAMÍLIA SCRAP- CÒMIC DANSA HIP HOP BALLEM!BOOKING

MÚSICA

CORS
INSTRUMENTS

DIMARTS
19 a 20’15h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIMECRES
17 a 18’15h

DIMECRES
19 a 20h

DIMECRES
17 a 18’15h

DIMECRES
17 a 18’15h

DIMARTS
17 a 18’15h

DIMARTS
17 a 18’15h

COR
GOSPEL

COR
GOSPEL

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

VEURE
OFERTA

MINI 
MÚSICS 3

MINI 
MÚSICS 2

MINI 
MÚSICS 1

MÚSICA PER
 A NADONS

ART AMB 
ELS FILLS/ES

GRUP 1 
DIMECRES

17 a 18’30 h
GRUP 1 

DIMECRES
17 a 18’30 h

GRUP 2 
DIMARTS

17 a 18’30 h

GRUP 2
DIMARTS

17 a 18’30 h

GRUP 2
DIMARTS

17 a 18’30 h

COR GOSPEL

INICI 1

DIMECRES
17 a 18h

DIMECRES
17 a 18h

DIMECRES
17 a 18h

DIMECRES
17 a 18h

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

DILLUNS
17 a 18’15h

DILLUNS
17 a 18’15h

DILLUNS
17 a 18’15h

DIMARTS
17 a 18’15h

DIMARTS
17 a 18’15h

DIMARTS
17 a 18’15h

INTEL·LECTUALS
EDATS

CURSOS
ANGLÈS

TODAY 
SCHOOL

ESCACS ROBÒTICA CONTA BATX TALLER

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18h

FORMACIÓ
ONLINE

FORMACIÓ
ONLINE

FORMACIÓ
ONLINE

FORMACIÓ
ONLINE

DIJOUS
17 a 18h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIJOUS
17 a 18’15h

DIJOUS
MIGDIA

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA 
A CONVENIR

MIGDIA/ES 
A CONVENIR

DIJOUS
MIGDIA

DIJOUS
MIGDIA

DIJOUS
MIGDIA

DIJOUS
MIGDIA

DIJOUS
MIGDIA

DIMARTS I 
DIJOUS

17 a 18h
DIMARTS I 

DIJOUS
17 a 18h
DILLUNS I 
DIMECRES
17 a 18h
DILLUNS I 
DIMECRES
17 a 18h

DILLUNS
17 a 18’15h

DIMECRES
17 a 18’15h

DIMECRES
17 a 18’15h

DILLUNS
17 a 18h

DILLUNS
17 a 18h

DILLUNS
17 a 18h

   

AMERICÀ CONTES RÀDIO

segons 
programa

1 o 2 dies

MIGDIA/ES 
A CONVENIR

segons 
programa

1 o 2 dies

MIGDIA/ES 
A CONVENIR

segons 
programa

1 o 2 dies

DIMARTS
17h

DIMARTS
17h

DIMARTS
17h

DIMARTS
17h

segons programa
1h o 2h hores

segons programa
1h o 2h hores

segons programa
1h o 2h hores

segons programa
1h o 2h hores

NADONS
12/36 mesos

P3

EP1

ESO1

ESO2

ESO3

ESO4

BAT1

BAT2

ADULTS

PARVULARI

P4
PARVULARI

P5
PARVULARI

PRIMÀRIA

EP2 
PRIMÀRIA

EP3 
PRIMÀRIA

EP4  
PRIMÀRIA

EP5  
PRIMÀRIA

EP6  
PRIMÀRIA
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Activitats/Cursos/Hores 
Extra lectives 2019 • 2020 



BÀSQUET ESCOLA

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
P5, 1r, 2n
i 3r d’EP

Dilluns
Dimecres

17 a 18:30
2 dies: 39,20€/mes
1 dia:  24,50€/mes

Bàsquet
Proa-Sant Medir

Iniciació i desenvolupament de les capacitats esporti-
ves en un clima de valors.Trobades amistoses per 

als jugadors/es de 1r any amb equips d’altres
 escoles. Competició escolar: premini mixte

 amb nens i nenes de 1r/2n/3r primària:   
           

Per categories superiors podeu consultar al Club 
(Núria 667.088.240)

1 fase: 35,60€/any • 2 fases: 50,80€/any

ATLETISME

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

CM, CS i ESO
Dilluns, Dimarts
Dimecres i Dijous

17 a 18:15
2 dies: 38,50€ /mes
1 dia:  24,50€/mes

Fundació Privada 
Ressons

Introducció a aquest esport individual que conté
 gran varietat de destreses. Tècniques de cursa, 
velocitat,sortides, tanques, marxa, relleus, salts,

 llançaments... Tot plegat mitjançant jocs i activitats 
participatives i cooperatives. Curses i jornades de pista 

amb el Consell d’Esport Escolar de Barcelona.

Extra lectives
esportives

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
1r/2n/3r EP
4r/5è/6è EP 

Dilluns (nivell 1)
Dimarts (nivell 2) 17 a 18:15 37,50€/mes Activa

HIP HOP I DANSA CREATIVA 1 i 1I
Treballarem un primer nivell (nivell 1) i el perfeccionament 

(nivell 2) de la col·locació, equilibri, ritme i flexibilitat del cos 
a través de la tècnica bàsica de la dansa. Despertarem la 
creativitat corporal a partir d’improvisacions amb música i 

ens aproparem a la tècnica del Hip Hop. 
Al nivell 2 farem un treball coreogràfic.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P3 P4 i P5 Dilluns 17 a 18:00 25,00€/mes Activa

CONTA CONTES
ACTIVITAT TRIMESTRAL per als més petits/tes on 

les NIMEI (l’equip de contes teatralitzats
format per la Trini i la Remei) els conduiran per 

viatges fantàstics per fer volar la imaginació, i
treballar la creativitat, els valors i les emocions.

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

1r a 6è EP 
migdia

a convenir
1 migdia/setmana
(activitat d’1 hora)

37,00€/mes Activa

TALLER DE CÒMIC
Una bona eina de motivació per endinsar-se en

 el món de la lectoescriptura i la il·lustració
 acompanyats de personatges i herois tant reals

 com imaginaris. Activitats lúdiques on seràs
 protagonista de les teves pròpies historietes!

esco la  proa
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VOLEIBOL

3r EP a 2n ESO - 1 fase: 35,60 €/any • 2 fases: 50,80€/any
3r ESO a BATXILLERAT - 2 fases: 70€/any

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
3r EP a
2n BATX

Dimarts i
Dijous

17 a 18 / 18 a 19 /
19 a 20 (segons inscripcions)

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies)

Promosport

Un dels esports col·lectius de col·laboració- 
oposició en el qual no hi ha contacte directe 
amb l’adversari. Iniciació i perfeccionament. 

Competició escolar.

PISCINA

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P3 i P4
Dimarts P3
Dijous P4

17 a 18:45 54,50 €/mes
Fundació 

Privada Ressons

Cursets a les instal·lacions del C.E.M. La Bordeta. 
Familiarització al medi i pèrdua de la por. 

Activitat de 45 minuts. 
Places limitades: 8 alumnes per grup.

Els alumnes de P4 que han fet el nivell 1 durant 
el curs 2018-19 tenen preferència d’inscripció.

HANDBOL

1 fase: 35,60€/any • 2 fases: 50,80€/any
CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

3r i 4rt d’EP Divendres 17 a 18 23,50€/mes
C.E. Handbol 

Bcn-Sants

Aprenentatge de les competències bàsiques: 
xut, passada/recepció, intercepció, accions

 defensives i tècnica de porter/a. 
Iniciació i perfeccionament. 

Competició Escolar.
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FUTBOL SALA

3r EP a 2n ESO - 1 fase: 35,60€/any • 2 fases: 50,80€/any
3r ESO a BATXILLERAT - 2 fases: 70 €/anyCURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

3r EP a
2n BATX

Dimarts i
Dijous

17 a 18 / 18 a 19 /
19 a 20 (segons inscripcions)

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies)

Promosport

Com tot esport d’equip, és el producte d’una 
cooperació i afavoreix la socialització amb els 

companys i adversaris.Competició Escolar.

MULTIESPORT

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
1r a

4rt EP
Dimarts i

Dijous
17 a 18

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies)

Promosport

Diferents modalitats esportives individuals 
(atletisme, gimnàstica), d’adversari, 

judo, tennis) i d’equip (bàsquet, futbol,
voleibol, hoquei i handbol), que afavoreixen 

l’adquisició d’habilitats bàsiques en els esports.

ESPORT BASE

CURS DIES HORARI QUOTA ORGANITZA

P5
Dimarts i

Dijous
17 a 18

23,50€/mes (1 dia)
37,50€/mes (2 dies)

Promosport

Contribueix a l’educació física amb exercicis que
 desenvolupen qualitats físiques (força, resistència,

 flexibilitat i velocitat), qualitats psicomotrius 
(coordinació), percepció corporal dels temps

 i els ritmes, orientació i estructuració de l’espai.



MÚSICA PER A NADONS – DES DEL PRIMER DIA  De 12 a 36 
mesos 

Des de ben petits podem gaudir de la música. Pares/mares i fills/es
comparteixen de forma emotiva i vivencial l'experiència musical que

incideix en totes les àrees de desenvolupament de l'infant: cognitiva,
emocional, física i social. Amb un enfocament pedagògic, el programa es 

basa en un dels millors canals de comunicació entre adults i infants: la 
cançó, l’expressió, el gest i el moviment, tot sempre lligat al joc.

Dia/hora: indica la disponibilitat 55 min./setmana Quota: 39,33€/mes

A partir del curs 2019-20 us oferim la formació musical amb la col·laboració de 
l’Escola de Música Amics de la Unió,
nascuda fa 23 anys i que compagina les classes amb l’organització de diferents activitats i grups musi-
cals, amb un ensenyament actiu, modern, participatiu. 
www.amicsdelaunio.org

PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLETA

MATRÍCULA 15€/any

Escola de música
esco la  proa

CICLE INICIAL – APRENEM, CANTEM I TOQUEM  - De 1r a 3r de primària 
Jugarem i aprendrem en tres blocs per tal d’adquirir les primeres nocions del

llenguatge musical, el cant coral i introduir-nos en la pràctica d’un instrument en classes
col·lectives. Els nens i nenes que comencen han de triar entre els següents instruments: piano,

violí o guitarra. Concerts de nadal i de final de curs / concert instrumentar final de curs/una sortida anual
de concert o activitat musical en família/classes obertes/cap de setmana d’assaig general.

Inici 1 - Dia/hora: 1'5h/setmana (1 dia a la tarda) indica la disponibilitat Quota: 59,50€/mes
Inici 2 (2n) i Inici 3 (3r) - consulteu a Secretaria c/Almeria per a activitats d’aquestes edats.

MINIMÚSICS – EL JOC DE LA MÚSICA - De P3 a P5 
Classes de sensibilització musical on jugarem amb la cançó, l’oïda, la

improvisació i el moviment. Desenvoluparem la creativitat, 
la psicomotricitati la capacitat de concentració i relació. Començarem a 

conèixerels instruments i a introduir elements de lectura i escriptura. 
Formarem el Cor de Minimúsics per començar a desenvolupar les habili-

tats per acantar en grup. Concerts de Nadal i final de curs / sortida en 
família a un concert o activitat musical / classes obertes.

nivell 1 (P3) nivell 2 i 3 (P4 i P5)
Dia/hora: 1hora/setmana (indica disponibilitat) Quota: 39,33€/m

CLASSES D’INSTRUMENT – FES-LO SONAR! – De 1r a 6è de primària
Des de Cicle Inicial els alumnes d’instrument comencen a jugar i a aprendre en classes individuals. Actual-
ment es poden estudiar els instruments: piano, violí o guitarra. 
Horaris personalitzats, indica disponibilitat (dies/hores) a la teva inscripció. Quotes: 30 minuts/setm.57€/mes 
45 minuts/setm. 87€/mes 60 minuts/setm. 115,80€/mes

PETITS CANTORS - Tots cantem!  De 1r a 6è de primària
Pensat com a eix vertebrador de l'Escola de música RESSONS, els nens i nenes del cor poden
desenvolupar una activitat vocal, postural, memorística, de valors i de cooperació entre tot els/les cantaires per dur a 
terme diversos projectes musicals conjuntament i poder gaudir-ne des del primer moment.
Grups per edats - sessions: 45 minuts/dia Dies: 2 dies/setmana horari: migdia Quota: 30€/mes

COR GOSPEL – De 16 a 99 anys
És un cor obert a persones que tinguin bona oïda i ganes de passar-ho bé cantant, sense
necessitat de tenir uns coneixements musicals específics. Que tinguin ganes de gaudir en grup de la música
moderna.Treballarem repertori de Pop, Rock, Gospel i Jazz. Concert Nadal i final de curs
Dia/hora: 1'5h/setmana (1 dia a la tarda) a determinar, indiqueu disponibilitat Quota: 31,20€/mes
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,l’ Escola de Música Amics de la Unió

www.amicsdelaunio.org

http://www.amicsdelaunio.org
http://www.amicsdelaunio.org
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Facturació  mensual i per avançat, famílies
externes a l’escola els 2 primers mesos per 

avançat. Grups que comencen l’activitat
al setembre: 1r càrrec al rebut de setembre
(entre el 50% i el 75% de la quota segons 
sessions). Grups que comencen l’activitat
a l’octubre: 1r càrrec al rebut d’octubre.

El període principal d’inscripció
finalitza el 5 de juliol.

Totes les activitats tenen les places limitades.

Omple el formulari d’inscripció,
 imprimeix-lo i entrega’l

a la Secretaria de c/Almeria.

Podeu consultar informació i resoldre dubtes 
contactant amb la Coordinació dʼextra lectives

a la Secretaria o per correu electrònic.

Les inscripcions entregades del 8 de juliol
al 12 de setembre i amb grups confirmats al

setembre, començaran les activitats
a l’octubre.

Podeu demanar fer  que 
tinguin places disponibles. Demaneu-ho amb

una setmana d’antelació a la Coordinació
d’extra lectives de Secretaria.

Les famílies que tinguin rebuts de l e̓scola 
pendents no podran formalitzar la inscripció

a les extra lectives. 

Totes les inscripcions entregades fins
el 5/7/19 i amb grups confirmats al juliol, 
iniciaran les activitats a partir del 12 de 
setembre, excepte la PISCINA i els grups

amb alumnes de P3 que
començaran a l’octubre.

Tots els canvis i baixes  s’han de comunicar 
abans del dia 20 del mes anterior.

No s’abonarà cap quota que no es comuniqui en 
el termini establert i les altes que es comuniquin 

passat aquest dia s’hauran d’abonar
en efectiu/targeta a Secretaria.

Els canvis  d’activitat o freqüència (1 o 2 dies) 
hauran de ser per mesos complets.

prova dʼactivitats

En totes les activitats esportives  us recomanem 
que els alumnes no utilitzin les ulleres, si això 
no és possible, us recomanem que els feu unes 

ulleres especials per la pràctica d’esports.

esco la  proa



Lloguer
d’espais

ESPAIS PROA
L’escola disposa de diferents

espais per llogar.
Els socis de l’A.F.B.S.M. tenen

un 10% de descompte.

FUNDACIÓ
PRIVADA RESSONS
C/Almeria, 57
C/Gavà, 50
08014 Barcelona
Telf. 934 219 529

Vols desconnectar de la rutina i ballar 
cançons modernes i conegudes? 
Vols ser el/la rei/na de la pista?
No és necessari nivell ni 
coneixements de ball previs,
només ganes de passar-
tʼho dʼallò més bé al
ritme de la música
més actual i
animada! 

DIES HORARI QUOTA ORGANITZA
Dimecres 19 a 20 31€/mes Activa

activitat d’adults
Ballem!

extra_lectives@escola-proa.cat
www.escola-proa.cat
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