
EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 LA VILA

ACOLLIDA MATINAL (SOTRAC)

Preu: Quotes mensuals: 
De 7:30h a 9:00h : 35€/mes (segon germà/na: 30€/mes) 
De 8:00h a 9:00h: 25€/mes (segon germà/na: 20€/mes) 
De 8:30 a 9:00h: 15€/mes (segon germà/na: 10€/mes) 
Preu per dia fix: 2,50€/dia (+ de 5 dies mes) Preu per dia eventual: 3,00€ /dia (- de 5 dies mes)

Informació: www.sotrac.cat

ANGLÈS PETITS (P3-P4-P5) (SOTRAC)

Preu: Preu soci: 25€/mes. Preu no soci:32.50€/mes.
Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 50€). Preu trimestral no soci: 97.5€ (3r trimestre 65€)

Observacions: Eix temàtic basat amb la Mary Poppins. A partir d'una maleta màgica iniciarem 
el coneixement de la llengua anglesa basada en el vocabulari mitjançant jocs, petits tallers i 
activitats mogudes.

Informació: www.sotrac.cat

ANGLÈS 1r (SOTRAC)

Preu: Preu soci: 25€/mes. Preu no soci:32.50€/mes. 
Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 50€). Preu trimestral no soci: 97.50€ (3r trimestre 65€)

Observacions: Ampliació de la llengua anglesa. Material i llibre de l'editorial Richmond

Informació: www.sotrac.cat

ANGLÈS 2n i 3 r (SOTRAC)

Preu: Preu soci : 25€/mes Preu no soci: 32.50€/mes.
 Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 50€).Preu trimestral no soci: 97.50€ (3r trimestre 65€)

Observacions:  Hi ha dos grups. Continuïtat de l'estudi de la llengua anglesa basat en el 
vocabulari i la gramàtica. Material i llibre de l'editorial Richmond

Informació: www.sotrac.cat

ANGLÈS 4t I 5è (SOTRAC)

Preu: Preu soci: 39€/mes   Preu no soci: 50.70€/mes
Preu trimestral soci: 117€ (3r trimestre 78€). Preu trimestral no soci: 152.10€ (3r trimestre 
101.4€)

Observacions: Continuïtat de l'estudi de la llengua anglesa basat en el vocabulari i la 
gramàtica. Material i llibre de l'editorial Richmond.

Informació: www.sotrac.cat

ANGLÈS 6è (SOTRAC)

Preu: Preu soci : 25€/mes Preu no soci: 32.50€/mes.
 Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 50€).Preu trimestral no soci: 97.50€ (3r trimestre 65€)  

Observacions: Continuïtat de l'estudi de la llengua anglesa basat en el vocabulari i la 
gramàtica. Material i llibre de l'editorial Richmond.

Informació: www.sotrac.cat

MECANOGRAFIA (SOTRAC)

Preu: Preu soci : 25€/mes Preu no soci: 32.50€/mes.
 Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 50€).Preu trimestral no soci: 97.50€ (3r trimestre 65€)

Observacions: Iniciació: alumnes que no han realitzat amb anterioritat aquest extraescolar. 
Ampliació: alumnes que ja han realitzat amb anterioritat aquest extraescolar.

Informació: www.sotrac.cat
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TEATRE (SOTRAC)

Preu: Preu soci : 25€/mes. Preu no soci: 32.50€/mes.
 Preu trimestral soci: 75€ (3r trimestre 56.25€).Preu trimestral no soci: 97.50€ (3r trimestre 
73.10€)

Observacions: Grup petits(P3-P5): iniciació en el món de l'expressió corporal i realització de 
representacions. 
Grup mitjans(1r i 2n)i  Grup Grans ( 3r,4t,5è i 6è): treball cooperatiu per la millora de 
l'expressió corporal i vocal per la realització de representacions

Informació: www.sotrac.cat

JUDO (SOTRAC)

Preu: Preu soci: 30€/mes. Preu no soci: 39€/mes
 Preu trimestral soci: 90€ (3r trimestre 60€) Preu trimestral no soci: 117€ (3r trimestre 78€)

Observacions: Iniciació a l'esport del JUDO. Activitat realitzada per Club Judo Vall del Terri.

Informació: www.sotrac.cat

MULTIESPORT (CONSELL ESPORTIU)

Preu: 140,00€/anual Descomptes 
- 2,50€ Per inscripció a més d’una activitat. 
- 2,50€ Descompte per germans / família nombrosa o monoparental. 
* Els descomptes només seran aplicables dins el període d’inscripció establert. 
** Els descomptes són acumulables.

Observacions: PETITS (P3-P5)Durant les sessions realitzaran un treball de desenvolupament 
motriu i coordinació utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius 
(coordinació, equilibri, relació espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, 
coordinació ull-mà, peu, cap...) i un treball introductori al multiesport.
MITJANS (1r-3r) En el grup de mitjans s’ofereix un ampli ventall d’activitats físiques entre elles 
diferents esports, per tal que els nens tinguin coneixement i criteri per escollir posteriorment 
si ho desitgen l’esport que més els agradi. El joc és l’eina per arribar aquests coneixements, 
valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.
GRANS (4t-6è) En el grup de grans la programació de les sessions estarà dividida en diversos 
blocs on es treballarà un esport diferent a cada un d’ells i les sessions tindran objectius i 
continguts més específics. L’alumnat podrà iniciar-se en aspectes tàctics aplicables a qualsevol 
esport d’equip així com també en la competició, treballant els valors positius que ens aporta

L’activitat inclou 10 jornades esportives de cap de setmana en el marc del Viatge Esportiu 
Comarcal, on els diferents grups participaran conjuntament amb el seu monitor/a. 

Informació: www.ceplaestany.cat

PETITS CIENTÍFICS (TIC TAC)

Preu: Preu soci: 18 €/mes. Preu no soci : 23.40€/mes

Observacions: Aquesta activitat està pensada per descobrir totes les branques de la ciència a 
través d’experiments curiosos, divertits i entretinguts per adonar-se que la ciència forma part 
de la nostra vida quotidiana. Ciència pura transformada en diversió a través d'experiments 
únics.

Informació: www.tictacserveis.cat

http://www.tictacserveis/
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TÈCNIQUES D'ESTUDI (TIC TAC)

Preu: Preu soci : 18 €/mes . Preu no soci : 23.40€/mes . Grups màxim de 6 alumnes per poder 
treballar correctament. 

Observacions: : En aquesta activitat es treballaran diferents tècniques d’estudi, així com 
també diferents pautes i hàbits, amb la finalitat que els alumnes puguin treballar de forma 
molt més autònoma a l’hora de fer els deures i estudiar exàmens. L’alumnat aprendrà a com 
fer resums, mapes conceptuals, esquemes, com agafar apunts, com organitzar-se la feina i 
l’agenda, ..

Informació: www.tictacserveis.cat

PINTURA (TIC TAC)

Preu: Preu soci: 15 €/mes. Preu soci no soci: 19.50 €/mes. 
Quota inicial i única de material de 15 €/curs.

Observacions: Volem que els alumnes aprenguin a través dels sentits, que observin, 
experimentin, analitzin, relacionin, que investiguin les possibilitats expressives del color, dels 
materials... És imprescindible que els nens recuperin la importància de la creativitat i la 
imaginació en el món de l’educació. Per això, el nostre repte és fomentar la investigació i la 
recerca interior de l’alumne/a perquè expressi allò que sent a través de les arts plàstiques tot 
utilitzant un ampli ventall de tècniques. El material serà proporcionat per TIC-TAC a cada 
sessió.

Informació: www.tictacserveis.cat

SCRAPBOOKING (TIC TAC)

Preu: Preu soci: 17 €/mes . Preu no soci: 22.10 €/mes 
Quota inicial i única de material de 15 €/curs. 

Observacions: és l’art de personalitzar i decorar àlbums de fotografies. Consisteix en multitud 
de tècniques i processos creatius com el retallat, enganxat o collage per tal de crear una 
composició mitjançant les teves fotografies, impresos o records. Partint de simples fotografies 
i mitjançant tot tipus d’adornaments (fils, botons, adhesius, cintes...) i varis estils, els nens i 
nenes es podran emportar el seu millor record a casa.

Informació: www.tictacserveis.cat

SCRAPBOOKING PER PARES (TIC TAC)

Preu: Preu soci: 17 €/mes . Preu no soci: 22.10 €/mes 
Quota inicial i única de material de 15 €/curs. 

Observacions: L’scrapbook o scrapbooking (llibre de retalls) és l’art de personalitzar i decorar 
àlbums de fotografies. Consisteix en multitud de tècniques i processos creatius com el retallat,
enganxat o collage per tal de crear una composició mitjançant les teves fotografies, impresos 
o records.

Informació: www.tictacserveis.cat

BALL-ZUMBA (TIC TAC)

Preu: Preu soci: 18 €/mes  Preu no soci: 23.40€/mes 

Observacions: Durant el curs es treballarà el zumba kids, però també altres balls urbans com 
el hiphop, a fi de complementar l’oferta durant tot el curs escolar. El zumba és un ball d’origen 
colombià que té els següents objectius: aprendre a ballar a través de passos fàcils, valorar i 
adonar-se de la importància de practicar un esport, millorar la concentració i la capacitat 
cardiovascular, millorar la coordinació del cos, perdre la vergonya, guanyar expressivitat i 
disminuir l’estrès. 

Informació: www.tictacserveis.cat

http://www.tictacserveis/
http://www.tictacserveis/
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TALLER DE CUINA (TIC TAC)

Preu: Preu soci:  19 €/mes. Preu no soci:  24.70€/mes 
Quota inicial de material de 20€ a principi de curs

Observacions: A cada sessió s’elaborarà una recepta, i l’alumne/a s’emportarà una ració a 
casa. Es confeccionarà un receptari, per tal que l’alumne/a s’adoni que realment cal menjar de 
tot. Aprendrem els diferents grups d’aliments, la dieta i la bona alimentació. Aquesta és una 
activitat dirigida a tots aquells nens i nenes que tinguin curiositat per la cuina i/o que els 
apassioni experimentar amb els aliments

Informació: www.tictacserveis.cat

ROBOTICA (INNOVA’TI EDUCACIÓ)

Preu: 30 €/mes

Observacions: Activitat per cicle inicial (6-7 anys): Activitat destinada als alumnes de Cicle 
Inicial, on  treballaran de forma creativa amb les tradicionals peces de Lego® a les quals hi 
podran afegir sensors i motors, per convertir les seves creacions en petits robots de Wedo que
programaran fent servir Scratch.
Activitat per circle mitjà (8-11 anys): Aquesta activitat vol donar continuïtat a “Innova’t 1” 
introduint l’alumnat al treball amb robots més complets com són els Lego     Mindstorms EV3. 
Totes les activitats es plantegen a partir del treball cooperatiu amb petits grups de 3-4 
alumnes, que treballen amb un sistema de rols variables.

Informació: https://innovateducacio.cat/

https://www.youtube.com/watch?v=pOI9stNaD1Y
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=4rbuwG5vCeQ
http://www.tictacserveis.cat/

