
Resum Programa Aula Oberta 2018-2019 

CURS 2018 – 2019   
  
EXTRAESCOLARS AULA OBERTA   Resum d’activitats per etapes 
  

PARVULARI  dia     horari  detalls             preu/mes 
 
Natació al CAR    DILLUNS o DIMECRES  17:30 a 18:15h     els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:30h  57€/mes 

Natació a C.E VALLDOREIX DIMARTS   17:10 a 18:00h    els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:10h  57€/mes 

  

PRE-ESPORT  P3-P4-P5  DIMECRES   16:30 a 17:45h       2  grups segons edats, sala polivalent. Roba esportiva.   32€/mes 
 

Iniciació al  Futbol  P4-P5 DIMARTS i/o DIJOUS  16:30 a 18:00h    al camp de futbol, equipament de futbol             32€/mes  

Iniciació al Bàsquet P4- P5 DIJOUS o DIVENDRES  16:30 a 18:00h    al poliesportiu , roba esportiva      32€/mes 

Iniciació al Hockey     P5 DILLUNS o DIMECRES  16:30 a 18:00h    a la pista de dalt, roba esportiva, estic si en té    35€/mes 
 
GIM-DANSA  P3-P4  DIMARTS   16:30 a 18:00h    a la sala polivalent, mallot o short THAU (es donarà el primer dia)  32€/mes 

GIM-DANSA  P5  DIJOUS    16:30 a 18:00h    a la sala polivalent, mallot o short THAU (es donarà el primer dia)  32€/mes 
 

Iniciació al patinatge P5 DILLUNS   16:30 a 18:00h  cal patins i proteccions (casc, maneres, colzeres, genolleres)  38€/mes 
           

ROBOTIX  P4-P5  DIMECRES   16:30 a 17:30h  Desenvolupament creatiu, cognitiu i de l’expressió oral a partir de 

 la construcció de projectes i reptes      67€/mes 
 

Música  P3   DIJOUS    de 16:30 a 17:30h Programa Virtèlia Sensibilització 1      48€/mes 
Música  P4   DILLUNS   de 16:30 a 17:30h Programa Virtèlia Sensibilització 2     48€/mes 

Música  P5   DILLUNS   de 16:30 a 17:30h  Programa Virtèlia Sensibilització 3 + Roda Instruments als migdies  72,17€/mes 
 
 
Permanències   de DLL a DV    de 17:00 a 18:30h QUOTA 1 ús regular 1-2 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail )    10’50€/mes  

QUOTA 2 ús regular 3-5 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail)    15’50€/mes 
                                                                                          ús puntual            4€/dia 
Les Permanències són gratuïtes després de l’extraescolar escollida, fins les 18:30h 

 
Anglès P3-P4-P5   Grups de dilluns a dijous   (veure el catàleg específic d’Idiomes CIC Sant Cugat)        www.iccic.edu/idiomes 
 
 

http://www.iccic.edu/idiomes
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PRIMÀRIA I ESO   dia      horari  detalls            preu/mes 
 

Natació al CAR     DILLUNS o DIMECRES  17:30 a 18:15h     els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:30h  57€/mes 

Natació a C.E VALLDOREIX  DIMARTS   17:10 a 18:00h    els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:10h  57€/mes 
 

Bàsquet  1r i 2n EP   DIJOUS o DIVENDRES  16:30  18:00h     sense partits regulars; equipament d’EF o de bàsquet   32€/mes 
Bàsquet 3r i 4t    DIMARTS i DIVENDRES  16:30  18:00h     partits dissabte de novembre a maig, equipament competició  62€/mes 

Bàsquet  5è-6è EP   DIMARTS i DIJOUS  16:30  18:00h     partits dissabte de novembre a maig, equipament competició  62€/mes 
 

Futbol  7 1r-2n-3r d’EP   DIMARTS i DIJOUS  16:30  18:00h     partits dissabtes d’octubre a juny, equipament de competició  62€/mes  

Futbol  7 4t-5è-6è d’EP   DILLUNS i DIVENDRES  16:30  18:00h     partits dissabtes d’octubre a juny, equipament de competició  62€/mes 
Futbol  7 Femení 3r-6è   DILLUNS i DIVENDRES  16:30  18:00h     partits dissabtes de novembre a maig, equipament de competició  62€/mes 
Futbol-11 federat 1r-2n ESO  DIMECRES de 17h a 18:30h   i DIVENDRES de 18h a 19:15h   partits lliga FCF d’oct a juny, equipament competició  66€/mes 
 

Equips en competició:  a part de la quota mensual , 1 cop l’any es paga la fitxa de competició del consell o federació, la mútua esportiva obligatòria i cal tenir l’equipament de partits. 

  

Hockey   1r a 6è EP   DILLUNS i/o DIMECRES  16:30  18:00h     iniciació i nivell mig, partits esporàdics durant el curs 1 dia 35€/mes, 2 dies 70€/mes 
  

GIM-DANSA (Rítmica i dansa)  DILLUNS i/o DIMECRES  16:30  18:00h      gimnàstica i ball per a nens i nenes , short i samarreta negra 1 dia 31€/mes, 2 dies 60€/mes 

  

ROBOTIX 1 (1r 2n i 3r EP)  DIMARTS   16.45 a 17:45h  R1: els que han fet R0 o fan robòtica per primer cop    67€/mes 
ROBOTIX 2 (1r,2n i 3r que ja han fet R1)       DILLUNS    16.45 a 17:45h  R2: els que van fer R1 el curs passat     67€/mes 
ROBOTIX 3 (4t, 5è. 6è/1r-2n ESO)  DIMECRES   16.45 a 17:45h  R3: a partir de 4t Prim i fins 2n ESO (tant antics com nous alumnes)  67€/mes 
ROBOTIX 4 (els que ja han fet R3) DIMECRES   16.45 a 17:45h  R4: els que ja van fer R3 el curs passat     67€/mes 
 

PATINATGE en LÍNIA   DILLUNS   16:30 a 18:00h  cal patins i proteccions (casc, maneres, colzeres, genolleres)  38€/mes 
           

TEATRE  1r-2n Prim   DIMARTS   16:30-15:30h  Professor Miguel González, www.mimochispa.com    28€/mes 
TEATRE  3r-6è Prim   DIMARTS   17.30-18:30h  Expressió i desenvolupament d’habilitats emocionals a partir de la interpretació  (sessió d’1h) 
 

TALLER DE CUINA (1r a 6è)  DIJOUS    16:30-18:00h  Organitzat per www.MyGranChef.com     55€/mes 
            Una recepta cada dia! Cuinem i ens ho emportem a casa! 

 

PERMANÈNCIES   de DLL a DV    de 17:00 a 18:30h QUOTA 1 ús regular 1-2 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail )    10,50€/mes  

(a partir de 3r a la biblioteca)         QUOTA 2 ús regular 3-5 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail)    15,50€/mes 
                                                                                          ÚS PUNTUAL         4€/dia 
 

Les Permanències són gratuïtes abans i després de l’extraescolar escollida, fins les 18:30h. 

 

ANGLÈS  CIC  de 1r a 4t de primària hi ha grups de dilluns a dijous  (veure el catàleg específic d’Idiomes CIC Sant Cugat)     www.iccic.edu/idiomes 

 
 

http://www.mimochispa.com/
http://www.mygranchef.com/
http://www.iccic.edu/idiomes
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PRIMÀRIA - ESO dia     horari   detalls             preu/mes 
 

MÚSICA – VIRTÈLIA 
 

PACK DE LLENGUATGE MUSICAL EN GRUP (1 tarda/setm)  + CLASSE INSTRUMENT o VEU (1 migdia o tarda/setm) 
Classes col·lectives de música en grup i llenguatge musical a les tardes + classe d’instrument de 30’/45’ individuals, en parella o trio (en funció de l’edat i l’instrument), migdia o 
tarda, segons disponibilitat horària.  
 
PREUS DELS PACK 60’ CLASSE EN GRUP DE LLM 1 tarda/setm + 30’ INSTRUMENT o RODA/setm 
 

1r Prim    DIMECRES  16:30 a 17:30h Iniciació 1   + Instr trio: 78,03€  + Instr parella: 86,80€       + Roda Instr.  72,17€   

2n Prim    DIMECRES  16:30 a 17:30h Iniciació 2   + Instr trio: 78,03€     + Instr parella: 86,80€       + Instr indiv: 101,43€ 

3r Prim   DIMARTS  16:30 a 17:30h Nivell 1  + Instr trio: 78,03€ + Instr parella: 86,80€       + Instr indiv: 101,43€ 

4t Prim.   DIJOUS   16:30 a 17:30h Nivell 2  + Instr trio: 78,03€ + Instr parella: 86,80€       + Instr indiv: 101,43€ 

5è-2n ESO   a concretar     Nivell  3-4-5  + Instr trio: 78,03€ + Instr parella: 86,80€       + Instr indiv: 101,43€ 
 

Si la classe d’instrument és de 45’ els preus dels packs  classe LLM + classe Instrument 45’ són 120€ individual, 100,07€ en parella, 87,78€ en trio 
 

CLASSE DE “NOMÉS INSTRUMENT o VEU” 
Classes de 30’ individuals, parella, trio o Roda Instruments,  tarda o migdies (segons disponibilitat de plaça) 
 
INDIVIDUAL   30’  76,50€/mes 45’  107,00€/mes               
PARELLA   30’  57,37€/mes 45’    80,32€/mes   
TRIO                                  30’  45,90€/mes              45’   64,26€/mes  
  
RODA INSTRUMENTS     30’ 38,25€/mes 
 

CONJUNT COMBO INSTRUMENTAL    Música en grup, gravació de temes  Horari a concretar entre els interessats           Mínim 4 pax.  40€/mes 
ENSAMBLE DE VEUS  Conjunt vocal de músiques actuals, gravació dels temes Horari a concretar entre els interessats           Mínim 4 pax.  40€/mes 
 
Altres modalitats,  durada de la sessió o plans a mida, consulteu per mail a aulaoberta@thausc.iccic.edu 
 
  
  
 

Per a més informació podeu consultar el nou web de Virtèlia a  www.iccic.edu/virtelia   
 
 

mailto:aulaoberta@thausc.iccic.edu
http://www.iccic.edu/virtelia


Resum Programa Aula Oberta 2018-2019 

INFORMACIÓ I MATRÍCULA  
Les inscripcions s’han de fer enviant un e-mail a aulaoberta@thausc.iccic.edu, indicant: 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE, classe que ha fet el curs 17-18, activitats a les que s’inscriu i dies de la setmana.  
 

Els que ja heu estat alumnes de Música Virtèlia, rebreu una fitxa de continuïtat de plaça. 
  
Per a les d’idiomes cal contactar amb idiomesasantcugat@iccic.edu 
 

Les activitats són obertes també a nens i nenes d’altres centres escolars, sempre que quedin places disponibles.  
 

INICI DE LES EXTRAESCOLARS 
 PERMANÈNCIES I BIBLIOTECA:  primer dia d’escola, dimarts 12 de setembre 

 FUTBOL, BÀSQUET, GIMDANSA-RÍTMICA, PREESPORT, HOCKEY, PATINATGE: dilluns 24 de setembre 

 NATACIÓ, TEATRE, ROBOTIX, MÚSICA VIRTÈLIA, CUINA i ANGLÈS: dilluns 1 d’octubre 
 

CLASSES DE PROVA: Si voleu que el vostre fill/a faci classe de prova d’alguna de les activitats (excepte cursets de natació) contacteu amb Aula Oberta. 
 

EQUIPAMENT NECESSARI 

Futbol, Bàsquet i Hockey:  equipament d’Educació Física de Thau o Campus per a entrenar. I per als equips en lligues regulars l’equipament de partits de futbol o 
bàsquet, de venda a les botigues Abacus de Sant Cugat o Barcelona (Còrcega i La Illa). L’heu d’encarregar a la botiga (indicant talla i núm. de samarreta)  
Gimdansa: parvulari, el mallot de l’escola, de venda a secretaria aula oberta; primària, se us informarà a inici de curs 
Natació: banyador, xancletes o peücs, tovallola o barnús i pinta. El casquet de bany el dóna l’escola el primer dia de curset.  
Pre-esport: samarreta d’EF i esports THAU i  calçat esportiu.  
Patinatge: patins propis, casc, proteccions de canells, colzes i genolls 
Per a la resta d’activitats el professor/a ho comunicarà directament a les famílies. 
 

FORMA DE PAGAMENT  
Les activitats es facturen mensualment a les mateixes dades bancàries on teniu domiciliats els rebuts escolars. 
Tot i que el cobrament es fa mensualment, la inscripció es considera que és per a tot el curs.  Els motius de baixa han de ser justificats i comunicats amb una 
antelació mínima de 15 dies. Els mesos de maig i juny ja no es poden donar de baixa els pagaments mensuals de les activitats. 
 

DESCOMPTES 

Per a les activitats que no tenen intermediaris: 25%  al 3r fill escolaritzat a Thau i el 50% al 4t fill (Pre-esport, Gimdansa, Bàsquet, Futbol, Teatre, Permanències) 
Per a les activitats amb intermediaris, cap o els que apliqui la pròpia entitat (la resta). 

mailto:aulaoberta@thausc.iccic.edu
mailto:idiomesasantcugat@iccic.edu

