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Escola Cor de Maria – Maria Reina 
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya  

EXTRAESCOLARS CURS 2018/19 
 
Benvolgudes famílies, 

 
Us presentem les extraescolars que la nostra escola ofereix al llarg d’aquest 

curs.  

 
Recordem, que a més a més de les extraescolars que es detallen, tant al Cor de 

Maria com a Maria Reina hi ha el servei d’acollida matinal i de tardes. Per més 
informació dirigir-se a la secretaria del Cor de Maria. 

 
Totes les activitats extraescolars tenen les places limitades i un mínim d’alumnes 

per poder formar un grup. 

 
 

A l’hora de menjador l’alumnat de 1r, 2n i 3r de primària tindrà una activitat 
d’esport dirigida un dia a la setmana. Per temes organitzatius cal fer inscripció tot i 

que aquesta activitat està inclosa en el servei de menjador. 

 
 
Robòtica Educativa amb Innova Didàctic 
 
La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari mitjançant 

diferents robots (tot el material que s’utilitzarà està inclòs en el preu): 

Horari: 1 h/setmana al migdia (Cor de Maria – Primària i ESO). 
Preu:  40€/mes. 
 Matrícula obligatòria: 40€. 
 
 
Anglès amb Kids&Us 
 
Kids&Us és una metodologia d’aprenentatge d’anglès basada en la manera com 
aprenem la nostra llengua materna. A Kids&Us sabem que l’adquisició del 

llenguatge segueix un procés natural que té lloc en un ordre determinat i que es 

produeix de manera espontània. És per això que volem aprofitar i optimitzar els 
mecanismes que s’activen per aprendre la llengua materna durant els primers anys 

de vida per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua. 
Les classes són per a nens i nenes a partir de P3. 

Horari: 1h/setmana al migdia (grups a Maria Reina i al Cor de Maria). 
Preu: Matrícula gratuïta. 

70€/curs de material. 
52€/mes. 

 
 
Millorarem la creativitat mitjançant l’Art amb 
Pigment:::Vayreda&Vendrell 
 
“La creativitat s’aprèn igual que s’aprèn a llegir” (Ken Robinson). Millorem la 
creativitat mitjançant el dibuix, la pintura i l’escultura des de 1995. 

Horari: 1h/setmana dimecres al migdia (Cor de Maria – Primària). 
 1h/setmana dilluns (Maria Reina – Infantil). 
Preu: 30€/mes. Material inclòs. 
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SETEMBRE 
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INSCRIPCIONS 

 
Mecanografia amb MTM (Montse Toronell) 
 
D’un temps cap aquí cada vegada és més present en les nostres activitats l’ús del 
teclat de l’ordinador, tant en la nostra etapa escolar, com més tard en el món 

laboral. Per això és de molta utilitat adquirir un bon ritme i confiança teclejant per tal 
d’estalviar el màxim de temps possible. 

Per aconseguir-ho és molt important escriure amb tots el dits i sense mirar al teclat, 

fent el mínim de faltes i amb la màxima velocitat. És així com podrem proporcionar 
als nostres fills una eina que els permetrà estalviar molt de temps a l’hora de passar 

els treballs a l’ordinador, i en conseqüència, dedicar més temps a altres activitats. 

Horari: 45min/setmana al migdia (Cor de Maria – CS Primària i 1r ESO). 
Preu: 5€/sessió. 
 
 
 
Anglès amb pedagogia sueca amb Anglès Montse 
 
Anglès amb pedagogia sueca i preparació d'exàmens de Cambridge. 
Treballem perquè la mainada vegi l'Anglès com una eina de comunicació i no com 
una assignatura obligatòria. 
Horari: 1h/setmana al migdia (l’alumnat anirà a l’escola d’Anglès Montse 
acompanyats pel responsable, es signarà una autorització en el moment de la 
inscripció). 
Preu:  42€/mes + 15€ de material el primer mes. 

No hi ha matrícula ni s’ha de comprar llibre. 
 
 
Cant amb Jessica Mellado 
 
Aprèn a tenir més consciència de la teva veu. Tècnica i escalfament vocal. Aprèn a 

cantar i a gaudir de les cançons que més t’agraden. Grups reduïts. 

Horari: 45minuts/setmana al migdia (Cor de Maria – Primària i ESO). 
Preu:  30€/mes. 
 
 
Guitarra amb Jessica Mellado 
 
Iniciació al llenguatge musical i modern. Aprèn a tocar les cançons que més 

t’agraden. Aprèn a tocar i cantar alhora. Potenciarem la creativitat a través de la 
composició de cançons pròpies. Grups reduïts. Cal portar la guitarra pròpia. 

Horari: 45minuts/setmana al migdia (Cor de Maria – Primària i ESO). 
Preu:  30€/mes. 
 
 
Futbol al Bosc de Tosca 
 
L’escola té un conveni amb el club de futbol Bosc de Tosca que garanteix la 
incorporació de tots els alumnes del Cor de Maria fins a 2n de primària, a 
partir d’aquesta edat, depèn de la disponibilitat dels equips. 
 
 
NOTA: Cal inscriure’s a aquestes extraescolars omplint la fitxa que trobareu 
a la secretaria del Cor de Maria. 


