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INTRO

Benvolgudes famílies,

Per al proper curs 2019-2020 us presen-
tem, un any més, una àmplia oferta d’ex-
traescolars. Com sempre, són activitats 
pensades des del punt de vista educatiu 
i formatiu i per això seleccionem els mi-
llors acompanyants i especialistes per po-
der-vos-les oferir.

Juntament amb l’oferta d’anglès, que té 
tan bona acollida, oferim classes d’ale-
many als alumnes de l’ESO i us proposem, 
també, classes de francès per als alumnes 
d’aquesta etapa.

A més, amb els nostres col·laboradors de 
Codelearn, seguim anant més enllà de la 

robòtica i plantegem les activitats centra-
des en el pensament computacional, fent 
servir no només robots, sinó també altres 
recursos tecnològics com les impressores 
3D. Per a alumnes d’ESO i Batxillerat te-
nim cursos quadrimestrals adaptats a les 
seves necessitats i interessos.

Aquest any us oferim cursos de cuina per a 
totes les edats. És la proposta de cursos de 
cuina que ens arriba a l’Escola seguint la 
metodologia d’èxit de My Gran Chef.

Seguim oferint la possibilitat d’aprenen-
tatge i perfeccionament amb l’activitat de 
natació.

Esperem que siguin del vostre interès.

oriol domingo

President de la

Fundació Sant Nicolau
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activitats
per franges horàries

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

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

6è EP + ESO
PlayGroup, Kids i Júnior A

P4 a 4rt EP

dimecres 13:00 H

14:00 H

15:00 H

16:00 H

17:00 H

18:00 H

19:00 H

20:00 H

Natació
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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

dijous 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 MY GRAN CHEF
Infantil a Batxillerat

Pensament computacional
EP i ESO
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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 coneixement 

i per obtenir les titulacions oficials que es necessitin (First Cer-

tificate).

 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
56€/mes

ANGLÈS
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L’oferta d’alemany i francès en extraescolars està dirigida a 

aquells  alumnes de Secundària que vulguin complementar 

l’aprenentatge de la segona llengua estrangera de l’escola.

 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
Alemany	56€/mes
Francès	56€/mes

ALEMANY I FRANCÈS
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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	fomenten:
 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 catalitza-

dor	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 actualitat 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.

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

PREU
56€/mes
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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 plataforma.

L’aprenentatge és personalitzat i cada alumne avançarà al seu ritme. Hi ha l’op-

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

CURS ANUAL

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 4t 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 quadrimestre o dos, i dins de cada quadrimestre han d’escollir opció 1 o opció 2.
* Per a inscriure’s en el curs d’Arduino és necessari haver cursat abans l’opció de “ introducció a I’Arduino i l’electrònica”.
** Per a inscriure’s en Creació de Videojocs amb Unity 2D cal haver cursat abans “Introducció a la creació de videojocs amb Unity”.

MÒDULS QUADRIMESTRALS PER A ESO I BATXILLERAT
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Alumnes i durada
Nombre d’alumnes: mínim 8  
alumnes per opció, màxim 12.
Durada: 1h30	setmanal.	15	classes	
per quadrimestre.

PREU
1 mòdul:	270	€/per	alumne
2 mòduls: 510	€/per	alumne	
*	+30€	material
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CUINA AMB 
MY GRAN CHEF

Cuina especialitzada per a nens amb el repte que els nens gau-

deixin 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.  L’obectiu és “Aprendre fent”. Per fun-

cionar, el cos humà necessita una dieta equilibrada, un pla d’alimentació 

saludable. 

My Granchef 1 i 2 (P3, P4 i P5)

 Primer contacte per identificar

 els aliments i jugar-hi

My Granchef 3  

(1r, 2n i 3r Primària)

 Per aprendre a menjar de  

 tot equilibradament

My Granchef 4  

(4t, 5è i 6è Primària)

 Per sorprendre  a casa amb  

 els primers plats

My Granchef 5  

(1r, 2n i 3r d’ESO)

 Autonomia per  preparar  

 un menú complet i sa

My Granchef 6  

(4t ESO i batxillerat)

 Per confeccionar plats bons  

 i de cuina moderna
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Educació
Nutricional i
Cuina Saludable

Horari i Alumnes
Divendres	de	17:45	a	18:45
Alumnes de P3 a 2n de Batxillerat (de 3 a 18 anys)

PREU
50€/mes
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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 Natació.

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

 de menjador de l’escola

Per a nens i nenes de 1r a 6è de primària

PISCINA

Horari
Dimecres de  
13:30h	a	14:15h

PREU
1 dia: 22€/mes



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


