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INTRO

Benvolgudes famílies,

Per al proper curs 2018-2019 us presen-
tem una oferta d’extraescolars dins de 
NEXT XTraescolars amb novetats molt 
atractives. Com sempre, són activitats 
pensades des del punt de vista educatiu 
i formatiu dels nostres alumnes i per això 
seleccionem els millors acompanyants i 
especialistes per poder-vos-les oferir.

Juntament amb l’oferta d’anglès, que té 
tan bona acollida, hem ampliat les clas-
ses d’alemany als alumnes de l’ESO i us 
proposem, també, classes de francès per 
als alumnes d’aquesta etapa.

A més, amb els nostres socis de Code-
learn, anem més enllà de la robòtica i 
plantegem les activitats centrades en el 
pensament computacional, fent servir no 
només robots, sinó també altres recursos 
tecnològics com les impressores 3D. Am-
pliem l’oferta a alumnes d’ESO i Batxille-
rat amb cursos quadrimestrals.

La novetat més “suculenta” és la proposta 
de cursos de cuina per a totes les edats, 
des dels més petits als més grans seguint 
la metodologia d’èxit d’Educachef.

Esperem que siguin del vostre interès

oriol domingo

President de la

Fundació Sant Nicolau
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activitats
per franges horàries

DILLUns

dimarts

13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

XTRAESCOLARS

Anglès Júnior B,C,D
3r EP a 6è EP Anglès Teens

6è EP + ESO
PlayGroup, Kids i Júnior A

P4 a 4rt EP

Cuina amb EducaChef
Infantil a Batxillerat

Iniciació Esportiva

Psicomotricitat Iniciació Esportiva
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dimecres

dijous

divendres

13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

Anglès Júnior B,C,D
3r EP a 6è EP Anglès Teens

6è EP a+ ESO PlayGroup, Kids i Júnior A
P4 a 4rt EP

Cuina amb EducaChef
Infantil a Batxillerat

Pensament computacional
EP i ESO

Iniciació Esportiva

Natació

Psicomotricitat Iniciació Esportiva
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IDIOMES llengües estrangeres:
les portes del món

L’estudi de l’anglès fora de l’horari escolar es planteja, a Sant 
Nicolau, com una oportunitat per incrementar l’exposició 
dels alumnes a aquesta llengua, per aprofundir-ne el conei-
xement i per obtenir les titulacions oficials que es necessitin 
(First Certificate).

 L’avantatge d’estudiar anglès a Sant Nicolau rau en  

 la coordinació de continguts amb el Departament  

 de Llengües Estrangeres de l’Escola i en la compatibilitat  

 d’horaris amb les activitats dels alumnes i de les famílies.

Dirigit a alumnes de P4-P5, Primària, ESO i Batxillerat.

Horari (dimarts i dijous)

•  Junior B,C,D: 13:00h-14:00h
•  Teens: 13:30h-14:30 h
•  PlayGroup, Kids i Junior A:
 14:15h-15:15h
•  First Certifcate: a convenir

PREU
55€/mes

ANGLÈS

IDIOMES
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L’oferta d’alemany o de francès en extraescolars està dirigi-
da, sobretot, a aquells alumnes de Secundària que han optat 
per aprendre’l com a segona llengua estrangera i que no 
poden continuar estudiant-lo a l’Escola perquè han d’escollir 
altres optatives segons la modalitat de Batxillerat per la qual 
s’han decidit.

 Segons el nivell de l’alumne i la demanda, es podrien obrir  

 altres grups.

Dirigit a alumnes d’ESO i Batxillerat.

Horari
A convenir 
segons grup

PREU
55€/mes

ALEMANY I FRANCÈS

IDIOMES
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PENSAMENT
COMPUTACIONAL

robòtica

Entre les habilitats necessàries per al futur destaquen la pro-
gramació, el pensament computacional, la robòtica i les STEM.

El pensament computacional és una col·lecció de diverses habilitats ori-

entades a la resolució de problemes que sorgeixen de l’estudi de la natu-

ralesa de la informàtica. Algunes d’aquestes habilitats inclouen:

 La creativitat

 El pensament lògic

 L’expressivitat

 La intel·ligència

 El treball en equip

Específicament, el pensament computacional treballa  

les següents tècniques:

 La descomposició

 El reconeixement de patrons

 La generalització de patrons

 L’abstracció

 El disseny d’algorismes

 L’anàlisi de dades

El mètode Codelearn està adaptat a totes les edats. Actua com a catalitzador 

de les capacitats dels nostres fills en tots els àmbits, especialment en:

 La creativitat

 La capacitat d’abstracció

 El pensament lògic

 La intel·ligència

No s’ensenya a usar alguns programes (que amb el temps perdran actu-

alitat o quedaran obsolets), sinó que s’ensenyen i es treballen habilitats i 

es fomenten les capacitats (que perduren per sempre) per a crear-ne de 

nous.

ROBÒTICA
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Els professors utilitzen “aventures paral·leles” per complementar els ensenya-

ments utilitzant altres recursos com la impressió 3D, robots de Lego, Probot, 

Arduino, Raspberry pi, etc..). Les classes presencials són d’una hora setmanal i 

després els alumnes han de fer exercicis a casa connectant-se a una platafor-

ma. L’aprenentatge és personalitzat i cada alumne avançarà al seu ritme. Hi ha 

l’opció de fer l’activitat en anglès en un altre grup.

Alumnes i durada
Nombre d’alumnes: mínim 8  
alumnes per opció, màxim 12.
Durada: 1h30 setmanal. 15 classes 
per quadrimestre.

Horari i Alumnes
Divendres de 13:30h a 14:30h
Alumnes de Primària i ESO (de 8 a 16 anys)

PREU
1 mòdul: 270 €/per alumne
2 mòduls: 510 €/per alumne 
* +30€ material

PREU
55€/mes

ROBÒTICA

Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO

1r QUADRIMESTRE (15 classes d’oct. a gen.)

OPCIÓ 2: Introducció a l’Arduino i l’electrònica* OPCIÓ 2: Construcció d’una casa domotitzada amb Arduino*

OPCIÓ 1: Edició de Vídeos per a Youtubers OPCIÓ 1: Creació d’aplicacions amb App Inventor

2n QUADRIMESTRE (15 classes de feb. a maig)

Alumnes de 4rt d’ESO i Batxillerat

1r QUADRIMESTRE (15 classes d’oct. a gen.)

OPCIÓ 2: Introducció a l’Arduino i l’electrònica* OPCIÓ 2: Robòtica amb Arduino i App Inventor*

OPCIÓ 1: Introducció a la creació de videojocs amb Unity OPCIÓ 1: Creació de videojocs amb Unity 2D**

2n QUADRIMESTRE (15 classes de feb. a maig)

Els alumnes poden escollir només un semestre o dos, i dins de cada semestre han d’escollir opció 1 o opció 2.
* Per a fer qualsevol curs d’Arduino és necessari haver fet abans l’opció de “ introducció a I’Arduino i l’electrònica”.
** Per a fer l’opció de Creació de Videojocs amb Unity 2D cal haver fet abans “Introducció a la creació de videojocs amb Unity”.

CURS ANUAL

MÒDULS QUADRIMESTRALS PER A ESO I BATXILLERAT
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CUINA

CUINA AMB
EDUCACHEF

Cuina especialitzada per a nens que té com a repte que els 
nens gaudeixin cuinant i que adquireixin hàbits saludables 
d’alimentació. 

Classes molt divertides i pràctiques en què el professor va explicant cada 

pas, i tots els alumnes practiquen. 

Babychef (Infantil)
 Primer contacte amb la cuina.

 Per identificar i jugar amb els aliments

 

Diverchef (1r, 2n i 3r Primària)
 Per aprendre a menjar de tot d’una manera sana i equilibrada

 Menjar divertit

 Per ajudar el pare i la mare a la cuina

MÈTODE 
EDUCACHEF
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Horari
Divendres de 
17:45 a 18:45

PREU
50€/mes

 

Pequechef (4t, 5è i 6è Primària)
 Per sorprendre a casa amb els teus primers plats, amb l’ajuda  

 dels pares o de germans grans

 Bons hàbits alimentaris

 Ús de diferents estris de cuina

 

Superchef (1r, 2n y 3r d’ESO)
 Primer nivell d’autonomia

 Capacitat de preparar un menú complet equilibrat

 Maneig ampli d’instruments de cuina

 

Univerchef (4rt ESO i batxillerat)
 Per alimentar-se autònomament amb menjars bons i sans

 Més enllà de demanar pizzes i escalfar al microones

 Per sorprendre els amics amb plats de fantasia

CUINA
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Activitat dirigida a nens i nenes de P-3 i P-4 d’Educació Infantil amb 

l’objectiu de potenciar la seva formació integral i desenvolupar l’ex-

pressió de la personalitat a través del cos.

 Entorn de confiança, afecte i seguretat.

 Desenvolupament de precisió, concentració, control físic,  

 imaginació, intuïció, control de la respiració i fluïdesa de moviments.

 Programació de continguts elaborada per l’equip docent de l’Escola

 Sant Nicolau i tècnics del Club Esportiu Sant Nicolau.

 Grups reduïts.

Aquesta activitat extraescolar és el complement perfecte per a les sessi-

ons de psicomotricitat que es fan en horari escolar.

Per a nens i nenes nascuts del 2014 al 2015

Horari
Dimarts i dijous
de 17:45h a 18:45h

PREU
1 dia: 100€/trimestre
2 dies: 165€/trimestre

PSICOMOTRICITAT
Moviment I Confiança

PSICOMOTRICITAT
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Activitat per a nens i nenes de P5 d’Educació Infantil i 1r de Primària 

amb l’objectiu d’aconseguir una aproximació a les diferents pràcti-

ques esportives.

 Desenvolupament de la psicomotricitat

 Pràctica de diferents esports: bàsquet, futbol, bàdminton, handbol,  

 atletisme, etc.

 Participació en trobades esportives amb altres escoles

 A partir del mes de gener, participació en les Trobades de Bàsquet  

 organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol

 Programació de continguts elaborada pels tècnics del Club Esportiu

 Sant Nicolau.

Aquesta activitat té com a finalitat que, mitjançant la pràctica de dife-

rents esports, el nen/a desenvolupi la psicomotricitat, la coordinació i el 

control del cos en general.

Per a nens i nenes nascuts del 2012 al 2013

Horari
Dilluns i/o dimecres  
de 17:45h a 18:45h 
Dimarts i/o dijous  
de 17:45h a 18:45h

PREU
1 dia: 100€/trimestre
2 dies: 165€/trimestre
3 o 4 dies: 200€/trimestre

INICIACIÓ
ESPORTIVA Esports

I control

> 13

INICIACIÓ ESPORTIVA
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NATACIÓ Esports
I control

Els alumnes de Primària que vulguin continuar fent natació 
d’acord amb el seu nivell, tenen l’oportunitat de seguir fent- 
ne un migdia a la setmana a les instal·lacions del Club Nata-
ció Sabadell.

 L’activitat està coordinada amb el règim i horaris del servei  

 de menjador de l’escola

Per a nens i nenes nascuts del 2007 al 2012

PISCINA

Horari
Dimecres de  
13:30h a 14:15h
Per a extraescolar de natació  
a la tarda, consulteu

PREU
1 dia: 20€/mes

NATACIÓ
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Marca amb una X l’activitat escollida.
a quí 

s’adreça quota

FITXA D’ACTIVITATS

Anglès

Pensament computacional 1

OPCIÓ 1 Edició vídeos Youtubers

OPCIÓ 1 Creació apps App Inventor

OPCIÓ 1 Intro. creació de videojocs amb Unity

OPCIÓ 1 Creació videojocs Unity 2D**

OPCIÓ 2 Intro. Arduino i l’electròn.*

OPCIÓ 2 Construcció casa domotitzada amb Arduino*

OPCIÓ 2 Intro. Arduino i l’electròn.*

OPCIÓ 2 Robòtica Arduino i App Inventor*

1 dia Dt Dj

Dt Dj

Dll Dm Dc Dj

Dll Dm Dc Dj

Dll Dm Dc Dj

Dll Dm Dc

Dc

Dj

1 dia

1 dia

3 dies

2 dies

2 dies

4 dies

Alemany

Pensament computacional 2

Francès

55€/mes

55€/mes

59€/mes

1 mòdul: 
270 €

2 mòduls: 
510 € 

+30€ material

1 mòdul: 
270 €

2 mòduls: 
510 € 

+30€ material

55€/mes

50€/mes

P4 a 1r ESO

1r a 3r ESO

1r a 3r ESO

4rt ESO i 
batxillerat

4rt ESO i 
Batxillerat

ESO i Batx.

1r a 3r EP

4rt EP a 2n ESO

Babychef Diverchef Pequechef Superchef Univerchef
(Infantil) (1r a 3r EP) (4rt a 6è EP) (1r  a 3r  ESO) (4rt ESO i Batx.)

IDIOMES

PENSAMENT 
COMPUTACIONAL

CUINA

Iniciació esportiva i psicomotricitat = matrícula per familia 90€. Per a la 

resta d’activitats= matrícula per família 30€. Els preus per a aquelles famílies 

que no siguin membres de la Fundació cal incrementar-los un 20%.
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*Els alumnes poden escollir només un semestre o dos, i dins de cada quatrimestre han d’escollir opció 1 o opció 2. * Per a fer qualsevol curs d’Arduino és necessari haver fet abans 
l’opció de “ introducció a I’Arduino i l’electrònica”. ** Per a fer l’opció de Creació de Videojocs amb Unity 2D cal haver fet abans “Introducció a la creació de videojocs amb Unity”.

100€/trim.

165€/trim.
P3 i P4PSCOMOTRICITAT

100€/trim.

165€/trim.

200€/trim.

200€/trim.

P5 i  
1r primària

INICIACIÓ  
ESPORTIVA

20€/mesNATACIÓ

Marca l’opció i dia/dies triats

Marca l’opció i dia/dies triats

Ompliu la butlleta d’inscripció amb

les vostres dades personals.



Dades mèdiques a tenir en compte?

dades mèdiques.

L’alumne autoritza aquesta fitxa

1r Cognom 2n Cognom

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL (RGPD 2016/679):

RESPONSABLE (del tractament): FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123,
C/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).
FINALITATS: gestionar la participació del nen/a en les activitats del Casal d’Estiu en les quals 
s’ha inscrit.
LEGITIMACIÓ: execució adequada del servei que ens encarregueu, i per a les finalitats següents 
el consentiment. 
ALTRES FINALITATS: a més, marcant les caselles següents, presteu el vostre consentiment exprés 
per al tractament de les dades descrites a continuació: 

 Publicar imatges de les activitats d’estiu que organitzem, en què pot aparèixer el vostre fill/a 
en espais de comunicació propis (blogs, web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius 
editats per nosaltres, per tal de tenir-vos informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, 
donar a conèixer la nostra feina a tercers.

 Publicar imatges de les activitats d’estiu que organitza la FUNDACIÓ, en què pot aparèixer 
el vostre fill/a en espais de comunicació de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU (blogs, 
web), xarxes socials i revistes, tríptics o fulls informatius editats per l’Escola, per tal de tenir-vos 
informats il·lustrant aquests esdeveniments i, si s’escau, donar a conèixer la nostra feina a tercers.

DESTINATARIS: les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent i, si és el cas, 
les exigides per llei.
CONSERVACIÓ: mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, amb l’excep-
ció d’altres obligacions legals.
DRETS: accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, 
adreçant un escrit acompanyat de document que acrediti la vostra identitat o bé interposant 
reclamació davant l’Autoritat de Control.
En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin 
desplaçar-se. 
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Secretaria de l’Escola Sant Nicolau:

c/ Jardí, 72-80

En horari de 9h a 19h

secretaria@santnicolau.com 

www.santnicolau.com

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
LA PODEU CONSULTAR A:

organitza:

Hi col.laboren


