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INTRO

Benvolgudes famílies,

Per al proper curs 2020-21 us presentem, 
un any més, una àmplia oferta d’extraes-
colars. Com sempre, són activitats pensa-
des des del punt de vista educatiu i for-
matiu 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, seguim oferint classes 
d’alemany als alumnes de l’ESO i us pro-
posem, 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.

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

Integrem en l’oferta d’extraescolars el te-
atre i la dansa. 

Aquest curs comencem la col·laboració 
amb l’Escola de Música Creu Alta. Us pre-
sentarem l’oferta en un tríptic a part.

Esperem que siguin del vostre interès.

oriol domingo

President de la
Fundació Sant Nicolau
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activitats
per franges horàries

dimarts

dilluns

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

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

Dansa
P5 a 2n de primària

Teatre
P4 a 6è de primària

Teatre
P4 a 6è de primària

Teatre
P4 a 6è de primària
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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

Pensament computacional
EP i ESO

Iniciació a la dansa
P3 i P4
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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.

El link d’inscripció per a alumnes nous és http://gestions.fiac.cat/ca/dbf/
preinscripcio-escola/l/sn

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
57€/mes

ANGLÈS
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http://gestions.fiac.cat/ca/dbf/preinscripcio-escola/l/sn
http://gestions.fiac.cat/ca/dbf/preinscripcio-escola/l/sn
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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 57€/mes
Francès 57€/mes

ALEMANY I FRANCÈS
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PENSAMENT
COMPUTACIONAL

robòtica

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

El pensament computacional és una col·lecció de diverses habilitats orien-
tades a la resolució de problemes que sorgeixen de l’estudi de la naturalesa 
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 tècni-
ques: 

 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 actua-
litat 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
58€/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 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.

CURS ANUAL

Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO

1r QUADRIMESTRE (15 classes d’octubre a gener)

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 febrer a maig)

Alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat

1r QUADRIMESTRE (15 classes d’octubre a gener)

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 febrer 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
Alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. 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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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: 24€/mes
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DANSA SENSIBILITAT 
I MOVIMENT
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Horari i Alumnes
Alumnes: P3 - P4
Horari: Dijous de 17:30h a 18:30h

Horari i Alumnes
Alumnes: des de P5 a 2n de Primària 
Horari: Dimarts de 17:30h a 18:30h 

PREU
100€/trimestre* 
(pagaments a octubre,  
gener i abril)

PREU
100€/trimestre* 
(pagaments a octubre,  
gener i abril)

Activitat que té com a objectiu transmetre l’interès per la dan-
sa i el ball en general. De P3 fins a 4rt d’ESO. Desenvolupa-
ment de la sensibilitat i l’expressió corporal. Aprenentatge en 
un entorn distès. Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes 
de música de la CAMS.

Classes enfocades a la coneixença 
del cos i dels moviments corpo-
rals. Els nens i nenes treballaran el 
ritme i la improvisació movent-se 
de manera espontània segons la 
musica i segons coreografi es tre-
ballades.

Aprenentatge dels diferents estils 
de dansa, amb activitats amenes 
que els despertin el desig de se-
guir avançant dins el món de la 
dansa i les arts escèniques. 

Dos grups segons les edats:

INICIACIÓ A LA DANSA 
(DES DE P3 I P4)

DANSA 
(DES DE P5 A 2N DE PRIMÀRIA)
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TEATRE Expressió  
oral i corporal

Activitat enfocada a fomentar el creixement personal, acos-
tumar-se a utilitzar el potencial expressiu, propiciar la conne-
xió amb altres persones, reforçar el treball d’equip, potenciar 
capacitats comunicatives, vèncer les difi cultats i aprendre a 
expressar sentiments.

El curs es divideix en 3 trimestres i es treballa un objectiu per a cadascun. 
Es faran sessions obertes a fi nal de cada trimestre per a famílies i segui-
ment personalitzat de cada alumne a partir dels objectius i les inquie-
tuds expressats pels pares i mares en el moment de la inscripció. 

Aprenentatge per mitjà de:
 Dramatització
 Expressió corporal
 Expressió oral 

Treball de la interpretació en 3 grans blocs:
 Cos
 Relació amb l’espai
 Comunicació verbal: dicció, entonació i expressió 

Horari i alumnes
Grups: Alumnes de P4 i P5, 1r i 2n de Primària, 
3r i 4rt de primària i 5è i 6è de Primària 
Horaris: migdies de dilluns i dimecres de 
13:45h a 15:15h i tarda de dimecres de 17:30h 
a 19:00h 

PREU
45€/mes
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Marqueu amb una X l’activitat escollida.

a QUI 
s’adreça quota

F ITXA 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*

Dc1 dia

Alemany

Pensament computacional 2

Francès

57€/mes

56€/mes

59€/mes

1 mòdul: 
270 €

2 mòduls: 
510 € 

+30€ material

1 mòdul: 
270 €

2 mòduls: 
510 € 

+30€ material

57€/mes

100€/ 
trimestre

45€/mes

P4 a Batx.

1r a 3r ESO

1r a 3r ESO

P3 i P4

P4 i P5

P5, 1r i 2n

1r, 2n i 3r EP

4t, 5è i 6è EP

4t ESO i 
Batxillerat

4t ESO i 
Batxillerat

ESO i Batx.

1r a 3r EP

4t EP a 2n ESO

Iniciació a la dansa

Iniciació al teatre (migdia)

Dansa

Aula de teatre I (migdia)

Aula de teatre II (tarda)

IDIOMES

PENSAMENT 
COMPUTACIONAL

DANSA

TEATRE

Totes les activitats: matrícula per familia 30€. Dansa 90€. Els preus per a 
aquelles famílies que no siguin membres de la Fundació Sant Nicolau cal
incrementar-los un 20%. 

1r
 Q

ua
dr

im
es

tr
e

2n
 Q

ua
dr

im
es

tr
e

*PENSAMENT COMPUTACIONAL Els alumnes poden escollir només un quadrimestre o dos, i dins de cada quadrimestre han d’escollir opció 1 o opció 2. * Per inscriure’s a 
qualsevol curs d’Arduino és necessari haver cursat abans l’opció de Introducció a I’Arduino i l’electrònica. ** Per inscriure’s a Creació de Videojocs amb Unity 2D cal haver cursat 
abans Introducció a la creació de videojocs amb Unity.

24€/mesNATACIÓ

Caldrà entregar la FITXA, PROTECCIÓ 
DE DADES i SEPA per completar la 
inscripció correctament

PREUSINSCRIPCIÓ



2n Cognom

Codi postal Població

CursData naixement

Dades mèdiques a tenir en compte?

1r Cognom

Sí, em comprometo a venir a la Secretaria de l’Escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

Ompliu aquesta butlleta i envieu-la  
a secretaria@santnicolau.com o entregueu-la  
a la Secretaria de l’Escola Sant Nicolau



Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE

Referència de l’ordre de domiciliació: 
La referència del mandat no pot excedir de 35 caràcters i només pot contenir caràcters: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

A EMPLENAR PEL DEUTOR

Nom del deutor/s:

DNI: 
           (Titular del compte de càrrec)

Domicili:

Codi postal - Població: 

Swift-BIC del banc deutor:

Número de compte - IBAN:

Forma de pagament:  Periòdic

Autorització atorgada:

Signatura del deutor

                             

Data: Sabadell,                                     

                                  

A EMPLENAR PEL CREDITOR
Identificador del creditor:
Dades facilitades per la seva entitat

NIF: G63932123
Nom del creditor: FUNDACIÓ SANT NICOLAU
Adreça:  c/ Jardí 72-80
Codi postal - Població: 08202 - Sabadell          
Província:  Barcelona 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domi-
ciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a la vostra 
entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) 
la vostra entitat financera per debitar els imports corres-
ponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del 
creditor. Entre d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la 
vostra entitat financera d’acord amb els termes i condici-
ons del contracte que hi hagueu subscrit. En tot cas aquest 
reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el 
termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en què 
es va debitar en el vostre compte corrent.

FAMÍLIA:

FUNDACIÓ SANT NICOLAU es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).
FUNDACIÓ SANT NICOLAU s'obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés i es compromet a uti-
litzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat. Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limi-
tar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016 i a la LOPDGDD, 
i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili c/ Jardí, 72-80 – 08202 de Sabadell.
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AUTORITZACIÓ: En inscriure el vostre fill autoritzeu que 
participi en les activitats programades que comportin 
desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se  
a la piscina.

Signatura:

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES  
DE CARÀCTER PERSONAL RGPD 2016/679
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físi-
ques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU 
facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT NICOLAU, CIF G-63932123, c/ Jardí, 72-80. 08202-Sa-
badell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal deri-
vades de tramitar la participació del menor en les activitats 
extraescolars sol·licitades.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat 
pel consentiment que l’interessat atorga en aquest docu-
ment, així com pel compliment d’una obligació legal, si és 
el cas.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret 
d’obligació legal. 

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, 
així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el 
dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats 
en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el do-
micili c/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través 
del següent correu electrònic: secretaria@santnicolau.com.

L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació 
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas 
d’incompliment per part de l’empresa.  

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el 
temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat 
recollides.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un 
requisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alum-
ne/a. 
La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb 
tots els requisits establerts per la normativa de protecció 
de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràc-
ter personal. 

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la 
meva signatura manifesto la meva conformitat amb el 
contingut i consento expressament el tractament de les 
meves dades personals i les del meu fill/a en els termes 
anteriorment mencionats. 

Nom i cognoms:

Signatura:
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AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS MENORS:  
ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE  
CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL ELABORAT.

Per altra banda, atès que el dret a la pròpia imatge és re-
conegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, i tenint en compte el que s’estableix amb anteriori-
tat sobre protecció de dades, la direcció d’aquesta entitat 
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on 
aparegui el/la menor i hi sigui clarament identificable.

En aquest sentit, el pare/mare i/o tutor de l’alumne autorit-
za la Fundació Sant Nicolau: 

1. Que la imatge del seu fill o filla pugui aparèixer en foto-
grafies o filmacions corresponents a activitats organitzades 
per l’entitat i publicades en:

• Pàgines web de Fundació ...................... Sí     No 
• Pàgines web de l’Agrupació 

 Pedagògica Sant Nicolau ....................... Sí     No 
• Clickedu ........................................................ Sí     No 
• Revistes o publicacions editades  

 per la Fundació .......................................... Sí     No 
• Revistes o publicacions editades per 

 l’Agrupació Pedagògica Sant Nicolau ...Sí     No 
• Xarxes socials .............................................. Sí     No 

2. Que el material elaborat pel seu fill/a pugui ser publicat 
en els espais de comunicació (blogs i espais web de la 
Fundació i revistes editades per l’entitat) amb la finalitat de 
desenvolupar l’activitat: 
Sí     No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades per la 
Fundació, Club Esportiu o Agrupació Pedagògica Sant Nico-
lau, hi constin les inicials del seu fill/a: 
Sí     No 

Nom i cognoms de l’alumne:
 

DNI: 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal: 

DNI:

Signatura



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

mailto:secretaria@santnicolau.com
www.santnicolau.com
col.laboren

