
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Curs 2022 - 2023ESTUDI DIRIGIT



QUÈ HE DE FER
PER APUNTAR-ME?
HAS DE FER CLICK DAMUNT EL

LOGO DE L'ACTIVITAT
EXTRAESCOLAR QUE VULGUIS FER
I ET DURÀ AL FULL D'INSCRIPCIÓ



VOLS TENIR MÉS 
INFORMACIÓ

SOBRE L'ACTIVITAT?
HAS DE FER CLICK DAMUNT 

AQUESTA ICONA



EXTRAESCOLARS
AL MIGDIA

Dijous
1r, 2n, 3r i 4t: 12-13h

5è i 6è: 13-14h
Preu: 35€

EDUCACIÓ

PRIMÀRIA

Dijous 12-13h
Preu: 25€

Dimarts 12-13h
Preu: 25€

Dilluns i dimecres 12-13h
Preu: 50€

Alumnes a partir de 3er
Dilluns i dimecres 12-13h

Preu: 50€

http://www.robotixbalears.com/extraescolars/
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


EXTRAESCOLARS
D'HORABAIXAPER TOTES

LES ETAPES !

 
Etapa: infantil
Dijous 16-17h
Preu: 35€

Etapa: infantil
Dimarts 16-17h

Preu: 25€

ESTUDI DIRIGIT

Etapes: primària i ESO
De dilluns a dijous 16-17:30h

Preu: __€

Etapes: infantil i 
1r i 2n de primària
Dilluns: 16:10 - 17:10h

Preu: 70€

ATLE
TISM

E

Infantil, Primària i ESO
De dilluns a dijous 16-19h

Diferents preus

BÀSQUET

Infantil, Primària, 
ESO i Bat

De dilluns a dijous 16-19h
Diferents preus

http://www.robotixbalears.com/extraescolars/
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://forms.gle/Z2k7sd7ppS8smdEW8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPUHuBApt7o1QuRkJryXSJpMH1LdsTqqNAmlayqWXhd9TrQ/viewform
https://forms.gle/PKzutT8L9TGqeJXHA
https://forms.gle/caynxYuazUmSVGmH9


EXTRAESCOLARS
D'HORABAIXA

BALL MODERN
Infantil + 1r i 2n de Primària 

Dimarts i dijous 16-17h
Preu: 32

 

GIMNÀSIA RÍTMICA
Infantil + 1r i 2n de Primària 

Dilluns i dimecres 16-17h
Preu:  32

 
Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmFFa72NQTrMP9HeWqPyVLEkSwbQ-
7B-4WP0CZf4F2HYUWQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmFFa72NQTrMP9HeWqPyVLEkSwbQ-7B-4WP0CZf4F2HYUWQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmFFa72NQTrMP9HeWqPyVLEkSwbQ-7B-4WP0CZf4F2HYUWQ/viewform?usp=sf_link


Etapa: Primària
Dilluns i dimecres:

12:00 - 13:00h
Preu: 50€

ALOHA Mental Arithmetic és un programa dissenyat per a nens de 5 a 13 anys que transforma el càlcul en
un divertit joc de fitxes gràcies a l'àbac. A més, els nens desenvolupen altres habilitats com la
concentració, l'agilitat mental, la creativitat, el pensament lògic... millorant així el seu rendiment acadèmic. 

Vídeo: 
https://youtu.be/PrUWM0SfxNY 

Inscripción:
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp

EL 19 DE SETEMBRE 

A PARTIR D'OCTUBRE

POSSIBILITATS DE COMENÇAR:

DILLUNS I DIMECRES:

15:00 - 16:00h

*Aquest horari només al setembre i fer

pagament de mig mes.

DILLUNS I DIMECRES:

12:00 - 13:00h

 

REUNIÓ PARES

14 de setembre a les

13:30 al l'aula adjunta

de 6è. Entrada per

secretaria.

https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://youtu.be/PrUWM0SfxNY
https://youtu.be/PrUWM0SfxNY
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


Etapa: Primària
A partir de 3r

Dilluns i dimecres:
12:00 - 13:00h

Preu: 50€

English&Play és un programa d'anglès dirigit a nens de 8 a 12 anys. Treballem l'anglès de manera divertida
mitjançant activitats en grup i individuals, les emocions, cançons, manualitats... La nostra metodologia és
“natural english”. 

Vídeo: 
https://youtu.be/maUJsv0gYqg

Inscripción:
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp

EL 19 DE SETEMBRE 

A PARTIR D'OCTUBRE

POSSIBILITATS DE COMENÇAR:

DILLUNS I DIMECRES:

15:00 - 16:00h

*Aquest horari només al setembre i fer

pagament de mig mes.

DILLUNS I DIMECRES:

12:00 - 13:00h

 

REUNIÓ PARES

14 de setembre a les

13:30 al l'aula adjunta

de 6è. Entrada per

secretaria.

https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://youtu.be/PrUWM0SfxNY
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


Etapes: 
Primària i Infantil

INFANTIL: 
Activitats amb LEGO EDUCATION pels nins i nines
d'infantil per aprendre jugant en difrents espais amb
recursos i activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i
simbòlic amb l'objectiu d'estimular la psicomotricitat
fina, escoltar i parlar, observar i descriure, fer
preguntes, explorar el món...

Inscripció:
http://www.robotixbalears.com/extraescolars/

PRIMÀRIA: 
Amb materials i metodologia de LEGO EDUCATION
els alumnes aprendran a construir i programar
robots i màquines amb reptes i activitats divertides
amb treball per projectes i interessos seguint el
mètode científic.

Primària:
Dijous

1r, 2n, 3r i 4t: 12-13h
5è i 6è: 13-14h

Infantil:
Dijous
16-17h

Preu: 35€ COMENÇAM A

L'OCTUBRE!

http://www.robotixbalears.com/extraescolars/
http://www.robotixbalears.com/extraescolars/
http://www.robotixbalears.com/extraescolars/


Etapa: Primària
Dimarts: 

12:00 - 13:00h
Preu: 25€

Brain Games és un programa per a nens (d'educació primària) en el qual es treballen les 8 intel·ligències
d'Howard Gardner a través de les TIC i les dinàmiques grupals. 

Vídeo: 
https://youtu.be/KejoJDXqNC0

Inscripción:
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp

EL 20 DE SETEMBRE 

A PARTIR D'OCTUBRE

POSSIBILITATS DE COMENÇAR:

DIMARTS:

15:00 - 16:00h

*Aquest horari només al setembre i fer

pagament de mig mes.

DIMARTS:

12:00 - 13:00h

 

REUNIÓ PARES

14 de setembre a les

13:30 al l'aula adjunta

de 6è. Entrada per

secretaria.

https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://youtu.be/PrUWM0SfxNY
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


Etapa: Primària
Dijous: 

12:00 - 13:00h
Preu: 25€

Aquesta activitat per a nens entre 6 i 12 anys té multitud de beneficis, com l'autoconfiança, l'agilitat
mental, la diversió i l'art.

Inscripción:
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp EL 22 DE SETEMBRE 

A PARTIR D'OCTUBRE

POSSIBILITATS DE COMENÇAR:

DIJOUS:

15:00 - 16:00h

*Aquest horari només al setembre i fer

pagament de mig mes.

DIJOUS:

12:00 - 13:00h

 

REUNIÓ PARES

14 de setembre a les

13:30 al l'aula adjunta

de 6è. Entrada per

secretaria.

https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


Infantil, Primària i ESO
De dilluns a dijous 16-19h

Preu: depèn de la
categoria i la quantitat

de dies d'esport

Curses de velocitat, obstacles, fons, marxa i
relleus  Salts d’alçada, perxa, llargada i triple
 Llançaments de pes, disc, javelina i martell
 Pentatló Modern (biatlé, triatlé, làser run) 
 Participació en competicions federades 
 Nivells d’entrenament:

ATLETISME MULTIESPORTIU:
ATLETISME combinat amb altres esports: 

-Iniciació: 1r-2n-3r primaria 
-Progressió: 4t-5è-6è primaria / 1r ESO 
-Perfeccionament: 2n-3r-4t ESO 

ATLE
TISM

E

MUL
TIES

PO
RT

IU

COMENÇAM A

L'OCTUBRE!

ALUMNES PARTICIPANTS:
Tant per a alumnes del col·legi Sant Pere com

d’altres col·legis de Palma.

Iniciació/Progressió: Dimarts i Dijous (Sant
Pere) 16:00-17:00 (1r torn) i 17:15-18:15 (2n torn)
Perfeccionament: Dilluns i Dimecres (Pista
Atletisme CTEIB) de 19:30-21:00; Divendres
(opcional) de 19:30-21:00

HORARI:

*Des del 4 d’octubre al 30 de maig respectant els
festius i períodes vacacionals del centre 

Més informació:
Josema - 679776091

Inscripció:
https://forms.gle/caynxYuazUmSVGmH9

https://forms.gle/caynxYuazUmSVGmH9
https://forms.gle/caynxYuazUmSVGmH9
https://forms.gle/caynxYuazUmSVGmH9


Infantil, Primària i ESO
De dilluns a dijous 16-19h

Preu: depèn de la
categoria i la quantitat

de dies d'esport
BÀSQUET

BÀSQUET:
El Col·legi Sant Pere des de fa un any té un projecte esportiu que permet
als nostres alumnes divertir-se fent l'esport de bàsquet.
Més informació: 
Martí Capellà - 661410246

Inscripció:
https://forms.gle/PKzutT8L9TGqeJXHA

COMENÇAM AL

SETEMBRE!

ALUMNES PARTICIPANTS:
Tant per a alumnes del col·legi Sant Pere com

d’altres col·legis de Palma.

https://forms.gle/PKzutT8L9TGqeJXHA
https://forms.gle/PKzutT8L9TGqeJXHA
https://forms.gle/PKzutT8L9TGqeJXHA


Infantil, Primària,
ESO i BAT

De dilluns a dijous
16-19h

Diferents preus

L'escola de música Sant Pere està pendent de tancar informació més específica.

PENDENT DE

CONCRETAR MÉS

INFORMACIÓ



Etapes: infantil i 
1r i 2n de primària
Dilluns: 16:10 - 17:10h

Preu: 70€Queridas familias del Col·legi Sant Pere,
¿Sabíais que los bebés llegan al mundo dotados de un cerebro donde la mayoría de circuitos están
desconectados? Entre ellos los del lenguaje. 
Para conectar y activar esta poderosa red, hay que rodearla de estímulos significativos que potencien al
máximo sus habilidades innatas para aprender. En Kids&Us queremos aprovechar y optimizar todos estos
mecanismos que se activan en los primeros años de vida para ponerlos al servicio del aprendizaje de una
segunda o tercera lengua. Por ello, nuestro método está enfocado a estimular y potenciar el aprendizaje del
inglés cuando el niño es más capaz de adquirirlo. De este modo, Kids&Us dota al niño de una herramienta
fundamental para su futuro.

Inscripción:
https://forms.gle/Z2k7sd7ppS8smdEW8

¡EMPEZAMOS EL

12 DE SEPTIEMBRE!

https://forms.gle/Z2k7sd7ppS8smdEW8
https://forms.gle/Z2k7sd7ppS8smdEW8
https://forms.gle/Z2k7sd7ppS8smdEW8


Etapa: Infantil
Dimarts: 

16:00 - 17:00h
Preu: 25€

Kitsune és un programa d'estimulació primerenca dissenyat per a nens de 4 i 5 anys amb què aprenen
jugant a partir d'una metodologia en 3 dimensions: matemàtiques manipulatives, intel·ligència emocional i
psicomotricitat. El material multisensorial utilitzat en les classes ha estat creat per la prestigiosa
Universitat d'Oxford.

Vídeo:
https://youtu.be/Y5Nn64PN18U 

Inscripció:
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp

EL 20 DE SETEMBRE 

A PARTIR D'OCTUBRE

POSSIBILITATS DE COMENÇAR:

DIMARTS:

15:00 - 16:00h

*Aquest horari només al setembre i fer

pagament de mig mes.

DIMARTS:

16:00 - 17:00h

 

REUNIÓ PARES

14 de setembre a les

13:30 al l'aula adjunta

de 6è. Entrada per

secretaria.

https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://youtu.be/Y5Nn64PN18U
https://youtu.be/Y5Nn64PN18U
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D
https://thebrainfactory.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=482&cid=%7B9F5AE056%2D0EBB%2D44ED%2DB130%2D706805F05321%7D


Etapes: primària i
ESO

De dilluns a dijous
16-17:15

h
 

ESTUDI DIRIGIT:
Es tracta d'un espai on l'alumnat pot fer les seves tasques amb ajuda del professorat que hi hagi a l'aula.

Els alumnes que també facin les extraescolars següents: escola de música, bàsquet i atletisme; tindran un
preu especial que es diu "club".

PREUS:
1 dia setmana 10€, club 8€
2 dies setmana 20€, club 15€
3 dies setmana 30€, club 25€
4 dies setmana 35€, club 30€

Més informació:
estudidirigit@colegisantpere.org

ESTUDI DIRIGIT

COMENÇAM A

L'OCTUBRE!

Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPUHuBApt7o1QuRkJryXSJpMH1LdsTqqNAmlayqWXhd9TrQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPUHuBApt7o1QuRkJryXSJpMH1LdsTqqNAmlayqWXhd9TrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPUHuBApt7o1QuRkJryXSJpMH1LdsTqqNAmlayqWXhd9TrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRPUHuBApt7o1QuRkJryXSJpMH1LdsTqqNAmlayqWXhd9TrQ/viewform


NORMATIVA
1. 2.

Les places de les activitats
extraescolars són limitades i

requereixen d'un mínim de participants
per a la seva posada en marxa. Si no
s'arriba al mínim hauran d'anular-se.

La sortida de les activitats
extraescolars de l'horabaixa es farà
per la porta del bar, igual que es fa a

l'escola matinera i permanència. 



APUNTA'T!


