
Resum Programa Aula Oberta 19-20 

CURS 2019 – 2020   
  
EXTRAESCOLARS AULA OBERTA   Resum d’activitats per etapes 
  

PARVULARI  dia     horari   detalls            preu/mes 
 
Natació al CAR    DILLUNS o DIMECRES  17:25 a 18:15h     els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:30h  58€/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  58€/mes 

  

PRE-ESPORT  P3-P4-P5  DIMECRES   16:30 a 17:45h       2  grups segons edats, sala polivalent. Roba esportiva.   33€/mes 
 

Iniciació al  Futbol  P4-P5 DIMARTS o DIJOUS  16:30 a 18:00h    al camp de futbol, equipament de futbol             33€/mes  

Iniciació al Bàsquet P4-P5 DIJOUS o DIVENDRES  16:30 a 18:00h    al poliesportiu , roba esportiva      33€/mes 

Iniciació al Hockey     P5 DIMECRES   16:30 a 18:00h    a la pista de dalt, roba esportiva, estic si en té    38€/mes 
 
GIM-DANSA  P3-P4  DIMARTS   16:30 a 18:00h    a la sala polivalent, mallot o xort THAU (es compra a secretaria AO)  33€/mes 

GIM-DANSA  P5  DIJOUS    16:30 a 18:00h    a la sala polivalent, mallot o xort THAU (es compra a secretaria AO)  33€/mes 
 

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

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

 la construcció de projectes i assoliment de reptes     68€/mes 
 

Música  P3   DIJOUS    de 16:30 a 17:30h Programa Virtèlia Sensibilització 1      49,50€/mes 
Música  P4   DILLUNS   de 16:30 a 17:30h Programa Virtèlia Sensibilització 2     49,50€/mes 

Música  P5   DILLUNS   de 16:30 a 17:30h  Programa Virtèlia Sensibilització 3 + Roda Instruments als migdies  74,30€/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 )    12€/mes  

QUOTA 2 ús regular 3-5 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail)    18€/mes 
                                                                                          ús puntual            4,5€/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  17:25 a 18:15h     els portem nosaltres a les 16:30 i els recolliu a la piscina a les 18:30h  58€/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  58€/mes 
 

Bàsquet  1r i 2n EP   DIJOUS o DIVENDRES  16:30  18:00h     sense partits regulars; equipament d’EF o de bàsquet   33€/mes 
Bàsquet 3r i 4t    DIMARTS i DIVENDRES  16:30  18:00h     partits dissabte de novembre a maig, equipament competició  66€/mes 

Bàsquet  5è-6è EP   DIMARTS i DIJOUS  16:30  18:00h     partits dissabte de novembre a maig, equipament competició  66€/mes 
 

Futbol  7 1r-2n-3r d’EP   DIMARTS i DIJOUS  16:30  18:00h     partits dissabtes d’octubre a juny, equipament de competició  66€/mes  

Futbol  7 4t-5è-6è d’EP   DILLUNS i DIMECRES  16:30  18:00h     partits federats d’octubre a juny, equipament de competició   66€/mes 
Futbol  7 Femení 3r-6è   DIMARTS I DIJOUS  16:30  18:00h     partits dissabtes de novembre a maig, equipament de competició  66€/mes 
Futbol-11 federat 1r-2n ESO  DIMECRES de 18h a 19:30h  DIVENDRES de 17 a 18:30h partits federats d’oct a juny, equipament F-11    70€/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 3r d’ EP   DIMECRES   16:30  18:00h     iniciació a aquest esport en col·laboració amb el Club JUNIOR FC   38€/mes 
  

GIM-DANSA (Rítmica i dansa)  DILLUNS  o DIMECRES  16:30  18:00h      gimnàstica i ball per a nens i nenes     33€/mes 

  

ROBOTIX 1-2 (1r i 2n Prim)   DIMECRES   16.45 a 17:45h  Extraescolar organitzada per www.legoeducation     68€/mes 
ROBOTIX 3 (3r Prim)         DILLUNS    16.45 a 17:45h  Per als de 3r Prim i els de 2n que ja han fet R1/R2    68€/mes 
ROBOTIX 4-5-6 (4t-6è-Prim)  DIMARTS   16.30 a 17:30h  Programació de robots, missions i reptes amb NXT i Lego Mindstorms  68€/mes 
ROBOTIX  FLL (5è-6è Prim)  DIMARTS   17.30 a 18:30h  Preparació dels equips per participar a la First Lego League, suplement: 25€/mes 
 
PATINATGE en LÍNIA   DILLUNS o DIMECRES  16:30 a 18:00h  cal dur patins i proteccions (casc, maneres, colzeres, genolleres) 38€/mes 

           

TEATRE  1r-2n-3r Prim   DIMARTS   16:30-17:30h  Professor Miguel González, www.mimochispa.com    30€/mes 
TEATRE  4t-5è-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     56€/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 )    12€/mes  

(a partir de 3r a la biblioteca)         QUOTA 2 ús regular 3-5 cops/setm  (indiqueu dies i horari per mail)    18€/mes 
                                                                                          ÚS PUNTUAL         4,5€/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.legoeducation/
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 
 

CLASSE DE “NOMÉS INSTRUMENT o VEU” 
Classes de 30’ individuals, parella, trio o Roda Instruments,  tarda o migdies (segons disponibilitat de plaça) 
 

INDIVIDUAL    30’  79,00€/mes  45’  110,00€/mes             
PARELLA    30’  59,00€/mes  45’    82,75€/mes   
TRIO                                           30’  47,30€/mes                       45’    66,20€/mes  
 

RODA INSTRUMENTS             30’ 39,50€/mes 
 
 

CLASSE DE “NOMÉS LLENGUATGE MUSICAL en GRUP” 
Classes 1 tarda/setmana  60’   52€/mes 
 

 

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: 80,30€  + Instr parella: 89,40€       + Roda Instr.  74,30€   

2n Prim    DIMECRES  16:30 a 17:30h Iniciació 2   + Instr trio: 80,30€  + Instr parella: 89,40€       + Instr indiv: 104,40€ 

3r-4t Prim   a concretar amb els inscrits   Nivell 1 i 2  + Instr trio: 80,30€  + Instr parella: 89,40€       + Instr indiv: 104,40€ 

5è-ESO   a concretar amb els inscrits   Nivell  3-4-5-6  + Instr trio: 80,30€  + Instr parella: 89,40€       + Instr indiv: 104,40€ 

Si la classe d’instrument és de 45’ els preus dels packs  classe LLM + classe Instrument 45’ són 123,50€ individual, 103,00€ en parella, 90,40€ en trio 
 
 

CONJUNT COMBO INSTRUMENTAL    Música en grup, gravació de temes  Horari a concretar entre els interessats           Mínim 4 pax.    41,20€/mes 
ENSAMBLE DE VEUS  Conjunt vocal de músiques actuals, gravació dels temes Horari a concretar entre els interessats           Mínim 4 pax.    41,20€/mes 
 

El programa anual de classes d’instrument es considera que és de 30 sessions/curs  repartides d’octubre a juny. 
Altres modalitats,  durada de la sessió o plans a mida, consulteu per mail a virtèlia@thausc.iccic.edu 
 

Per a més informació sobre el contingut dels programes podeu consultar la pàgina web de Virtèlia a  www.iccic.edu/virtelia   
 

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


Resum Programa Aula Oberta 19-20 

INSCRIPCIONS:  
 

Els alumnes Thau heu de fer la inscripció a través de Clickedu  (excepte per Virtèlia-Instruments). A partir del 15 de juliol:  
Entreu amb l’usuari i contrasenya habituals dins la finestra SERVEIS. Cliqueu EXTRAESCOLARS i us apareixeran les activitats en període de matrícula. 
Cliqueu el símbol de l’ull de cada activitat per entrar-hi i cliqueu la pastilla “Alta Inscripció” que hi ha a la part de baix a l’esquerra. Per entrar a les 
extraescolars d’un altre fill hi ha un desplegable en color taronja a la part de dalt-esquerra de la pantalla. 
 

Si no us funciona la intranet, no sou de l’escola o ja ha finalitzat el període de matrícula, envieu un e-mail a aulaoberta@thausc.iccic.edu  indicant el 
nom de l’alumne, la classe i l’activitat on voleu inscriure’l. Els alumnes nous de fora de l’escola haureu d’omplir també la fitxa de dades personals que 
se us farà arribar. 
 

Per a les classes d’Instruments musicals Virtèlia, les inscripcions de nous alumnes s’han de fer enviant un e-mail a virtelia@thausc.iccic.edu.  
Els que ja sou alumnes Virtèlia d’Instruments o Roda, rebreu un e-mail durant el mes de juliol per entrar a la plataforma Gwido i confirmar la 
continuïtat de la plaça d’instrument i LLM.  
Per l’extraescolar de Sensibilització musical en grup (P3, P4 o P5), la matrícula es fa com amb la resta d’extraescolars Aula Oberta (intranet Clickedu) 
 

Per a les extraescolars d’idiomes CIC cal contactar amb idiomesasantcugat@iccic.edu 
 

Període de matrícula: del 15 de juliol al 20 de setembre. Places limitades.  
 

Un cop finalitzat el període d’inscripció no es pot garantir plaça a totes les activitats. 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar les activitats que no tinguin el nombre necessari d’inscrits per dur-se a terme favorablement. 
 

Baixes: No es poden fer per la intranet.  
Cal comunicar-les per escrit enviant un e-mail a Aula Oberta, com a molt tard 10 dies abans de l’inici del següent mes.  
 

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 

 Resta d’ACTIVITATS: dilluns 30 de setembre 

 Equips de Futbol de 4t, 5è, 6è i ESO: se us comunicarà a cada equip el dia d’inici dels entrenaments temporada 19-20 
 

Classe 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. 
 

 

mailto:aulaoberta@thausc.iccic.edu
mailto:virtelia@thausc.iccic.edu
mailto:idiomesasantcugat@iccic.edu
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EQUIPAMENT NECESSARI 

Futbol, Bàsquet i Hockey:  equipament d’Educació Física de Thau o campus per entrenar. I per als equips en competició,  l’equipament de partits de 
futbol/bàsquet, de venda a les botigues Abacus de Sant Cugat o Barcelona (Còrcega i L’Illa Diagonal).  
L’heu d’encarregar a la botiga (indicant talla i núm. de samarreta). 
Gimdansa: les nenes el mallot thau, de venda a secretaria Aula Oberta; els nens samarreta i xort thau. A partir de 3r de primària, el mallot de l’escola 
no és obligatori.  Calçat: punteres o sabatilles de dansa, de venda també a secretaria AO. 
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: roba esportiva o còmode 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 (els externs, a les dades que ens haureu 
facilitat prèviament) 
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 10 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). 
 
 
Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb nosaltres:  

 
Jesús Arqued, secretari extraescolars Aula Oberta i CIC Idiomes Sant Cugat, aulaoberta@thausc.icic.edu 
Susanna Puyol, direcció extraescolars Aula Oberta i enllaç amb Virtèlia Sant Cugat spuyol@thausc.iccic.edu 
 
 
Escola Thau Sant Cugat Avinguda de la Generalitat 199-201 , Tel 935898108   www.iccic.edu 

 

mailto:aulaoberta@thausc.icic.edu
mailto:spuyol@thausc.iccic.edu
http://www.iccic.edu/

