
 
                                                                                                                    
 

 
 

 ESCOLA  ANGLÈS 
  

CONDICIONS 
 
-     Professorat qualificat amb experiència. 
-     Grups reduïts i homogenis.  
-     Exàmens i informes trimestrals. 
-     Classes dinàmiques i participatives per part de .  
-     Grup: mínim 5 alumnes fins a un màxim de 15 alumnes.  
-     Exàmens oficials  al Juny per nivell de coneixements.  

GRUPS HORARIS/PREUS 
 
 

STARTERS 0 
Exclusiu P3-P4-P5 

 

 
 Dilluns i dimecres de 14h a 14:45h   
 Preu per quadrimestre: 14  

 

 
 

STARTERS 1 
1r i 2n EPRI  

  

 
 Dimarts i dijouss  de 17h a 18h   
 Preu per quadrimestre: 200  

 

 
 

MOVERS (A1) 
3r i 4rt EPRI 

  

 
 Dilluns i dimecres de 17h a 18h   
 Preu per quadrimestre: 200  

 

 
 

FLYERS (A1) 
5è i 6è EPRI 

 
 Dilluns i dimarts de 17h a 18h   
 Preu per quadrimestre: 200  

 
 

 
 

KET FOR SCHOOL ONE  (A2) 
 

 
 Dimarts i dijous de 17h a 18h   
 Preu per quadrimestre: 200  

 
 

KET FOR SCHOOL ONE  (A2) 
TWO 

 
 Dilluns i dimarts de 17h a 18h   
 Preu per quadrimestre: 200  

 

 
 
 

*
següent. En cas de dubte, consultar a la Marta.  

*Oferim la preparació del B2 al centre Santapau-  

EXTRAESCOLARS 21-22



 

 INTRODUCCIÓ A L'ALEMANY  
 

CONDICIONS 
     
       Les classes seran impartides per un professor titulat, amb mètodes de treball dinàmics, 
molt pràctics i a  de poder preparar als nostres alumnes 
als exàmens oficials. Grup inicial de 5 mínims 
 

GRUP HORARIS/PREUS 
 

Grup  Primària - ESO 
 

 Dimecres i dijous de 17h a 18h 
 Preu per quadrimestre: 140  

 

 

 ESTUDI DIRIGIT. 
 

CONDICIONS 
 
- Activitats complementàries a l'activitat escolar que tenen com a objectiu aprofundir, 
complementar o millorar els processos acadèmics de l'aula. 
- Amb l'ajuda del tutor i el treball diari i continu, l'alumne / a es fa responsable del seu propi 
progrés educatiu. 
- Grups reduïts, el que ens permet oferir una formació individualitzada per tal d'afavorir 
l'assoliment o l'optimització dels objectius curriculars. 
-  Mínim: 5 alumnes 
 

GRUP HORARIS/PREUS 
 
 
 

Primària- ESO 

 
 Dilluns a dijous de 17h a 18.15h 
 Preu per quadrimestre: 

                 - 4 dies: 14  
                 - 3 dies: 105  
                 -   
                 -  

 
 
  

 PISCINA  
 

CONDICIONS 
 
-       Professors UBAE Can Dragó. 
-       Grups homogenis per nivells. 
-       Informes trimestrals. 
-       Els alumnes de P3 i P4 aniran i tornaran en autocar. 
-       Els alumnes de P5 i 1r EPR aniran a la piscina en autocar durant el primer trimestre. 
-       Aquesta activitat es fa amb pagament mensual. 

 
Nivell HORARIS / PREUS 

 
De P3 fins 6è 

 

 
 Dimecres matí 
 Preu per mes: 35  

 

 



 

MULTIESPORT.

 
CONDICIONS 

 
-      Futbol, bàsquet i tennis.                                                                  
-      Apropar diferents esports als nens i nenes amb  -los  motriument. 
-      Grups reduïts. 
-      Classes dinàmiques i participatives per part dels alumnes. 
-      Grup mínim: 7 alumnes, des de P4 fins 4t. EPRI 
 

GRUPS HORARIS / PREUS 
 
 

Infantil 

 
 Dimarts i dijous de 17 a 18h 
 Preu per quadrimestre: 120  

 
 

 

 DANCE KIDS.  
 

CONDICIONS 
 
- Un espai per ballar i passar- .                                                              
-  
- gran capacitat en les  

 
 

GRUPS HORARIS/PREUS 
 
 

MODERN DANCE 
 

 
 Dilluns i dimecres de 17  h a 18  h 
 Preu per quadrimestre:  120  

 

 


