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Habilitats manuals 

Aquesta activitat va dirigida als nens/es des de P5 a 6è de Primària i té per objectiu l’adquisició d’agilitat motriu i 

el desenvolupament de la creativitat. Es treballa en la manipulació de diferents materials i tècniques plàstiques: 

dibuix, pintura, modelatge, estampació, ... Així com en l’exercitació de destreses manuals: retallar, plegar, 

enganxar, ... 

Preu: 
Quota mensual 25 euros 

Taller d’anglès 

Es desenvolupen diverses activitats per treballar l’anglès d’una manera lúdica. L’objectiu és millorar la capacitat de 

comunicar participant activament en interaccions orals emprant la pronunciació, l’entonació, el ritme i les 

estructures orals treballades, comprendre els altres i utilitzar tècniques que facilitin la comunicació. Aquesta 

activitat està dirigida per la Gemma Ferrer a nens/es de 1r a 6è. 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dimecres de 2 a 3 de la tarda. 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dimarts o dijous de 2 a 3 de la tarda. 

Preu: 
Quota mensual 35 euros 

Escacs 

Els escacs són una bona eina per estimular la capacitat creativa i lúdica dels alumnes, així com per afavorir les 

habilitats bàsiques i les estratègies de pensament. Per aquest motiu es programa un taller d’escacs. Va dirigit a 

nens i nenes de 2n a 6è. 

Preu: 
Quota mensual 20 euros 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de juny. 

Es fa els dimecres de 2 a 3 de la tarda. 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dijous de 2 a 3 de la tarda  

Preu: 
Quota mensual 47 euros 

Matrícula  30 euros 

Robòtica III: Pensament Computacional 

El pensament computacional treballa les següents tècniques: la descomposició, el reconeixement de patrons, la 

generalització de patrons, l’abstracció, el disseny d’algorismes i l’anàlisi de dades. El mètode Codelearn actua com 

a catalitzador de les capacitats dels nostres fills en tots els àmbits, la creativitat, la capacitat d’abstracció, el 

pensament lògic i la intel·ligència. Aprenen programació i a crear nous programes. Va dirigit a nens i nenes de 5è 

a 6è. 

Cuina 

De la mà d’en Jordi Colomer, el nostre cuiner, aprendrem a organitzar-nos dins de la cuina, a calcular les 

quantitats de les receptes, a ser endreçats, a netejar... I coneixerem moltes coses dels ingredients que utilitzem. 

Posarem els nostres 5 sentits en la transformació de les matèries primeres en una recepta. Va dirigit a nens i 

nenes de P5 a 6è. 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dimarts de 5 a 6 de la tarda. 

Preu: 
Quota mensual 30 euros 

Podeu trobar més informació a l’espai Carpeta Pública del Clickedu. 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dilluns de 2 a 3 de la tarda  

Preu: 
Quota mensual 37 euros 

Matrícula  30 euros 

Robòtica I: Discovery TIC 

Activitat que introdueix a l’infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació i pensament computacional. Es 

potenciarà la part més manipulativa de la robòtica, és a dir, el muntatge, i s’introduiran les nocions de sensors del 

robot. Començarem a treballar la programació amb el mètode Codelearn i programant robots de Lego. Va dirigit 

a nens i nenes de 1r a 2n. 

Els grups s’organitzaran seguint els criteris dels coordinadors. Les places són limitades i se seguirà l’ordre d’inscripció 

Horaris: 
S’inicia a l’octubre i s’acaba a finals de maig. 

Es fa els dimarts de 2 a 3 de la tarda  Robòtica II: Robòtica educativa 

Activitat innovadora i divertida que promou l'interès per la ciència i la tecnologia i desenvolupa les habilitat i 

competències del segle XXI: la creativitat, el pensament lògic, l’expressivitat, la intel·ligència i el treball en equip. 

Potenciarem l’aprenentatge de màquines i mecanismes complexos i motoritzats. Disseny, construcció i 

programació dels seu robot amb LEGO Mindstorms. Iniciació a l’Scratch. Va dirigit a nens i nenes de 3r a 4t. 

Preu: 
Quota mensual 37 euros 

Matrícula  30 euros 
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La realització de les activitats extraescolars queden subjectes al número d’inscripcions. 

Tel. 937835511 

info@escolalavet.net 

www.escolalavet.net 

Serveis  Extraescolars  

Cor Vine 

El Cor Vine és la secció infantil i juvenil de l’entitat coral Nova Ègara de Terrassa. I actualment assaja a l’escola L’Avet. Que els vostres fills s’afegeixin a la coral 

pot ser una bona extraescolar per a ells on gaudiran de la música cantant juntament amb altres nens i nenes. Aquesta activitat s’ofereix als alumnes de 1r a 6è 

de primària. www.corvine.cat 

Dia d’assaig: dimecres de 2 a 3 de la tarda. Cost mensual: 30€ 

Contacte i inscripcions: Marisol Muñoz, corvine.trs@gmail.com  

Anglès 

Anglès a càrrec de Món Idiomes. A les nostres classes tenim un únic objectiu: que els alumnes s’integrin en un ambient cent per cent de parla anglesa 

durant tota l’activitat i tinguin l’oportunitat de parlar-lo i de practicar-lo. Els continguts que treballem són els corresponents a la seva edat, basats en 

situacions imaginàries que comporten l’adquisició d’un vocabulari determinat i que es reforça amb cançons, jocs... que estimu len la imaginació dels alumnes i la 

seva participació. Els mètodes que fem servir són totalment innovadors i eficients. Les classes són dinàmiques i s’emfatitza al 100% la parla. Disposem d’un 

equip de professors qualificats i amb experiència que han viscut, treballat i estudiat a l’estranger.  

Contacte: Mar Ortega, Directora de Món Idiomes, 93 736 92 97 mar@monidiomes.com www.monidiomes.com 

 
El professorat de Món Idiomes recollirà els alumnes a l’escola L’Avet per anar a fer les classes a Món Idiomes i els haureu de recollir a les 
nostres instal·lacions. Passeig Vapor Gran,15  

escola 

Sol·licitem que l’alumne/a ................................................................................... sigui inscrit/a a l’activitat: 

Signatura del pare i de la mare: 

 Taller d’anglès 

 Habilitats manuals 

 Escacs 

 Robòtica I: Discovery TIC 

 Robòtica II: Robòtica educativa 

 Robòtica III: Pensament Computacional 

 Cuina 

 Ball i expressió corporal 
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