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Benvolgudes famílies,

Estem molt contents de poder-vos fer arribar la nostra oferta d’activitats 
extracurriculars per al curs 2022-23. Iniciarem un curs amb noves propostes en 
l’aprenentatge STEAM i amb molta il·lusió de poder recuperar l’activitat de teatre 
a Virolai Escola, una disciplina que ha ajudat al desenvolupament personal dels 
nostres alumnes des de fa més de 20 anys. 

Permeteu-nos un cop més que insistint en les tres idees següents:

• És bo, per al millor desenvolupament de les capacitats i habilitats dels alumnes, 
que aquests realitzin el màxim possible d’activitats diverses i que omplin al màxim 
el seu temps i potencial,
• És millor que aquestes activitats, a més de ser pensades i desenvolupades d’una 
manera adequada a la seva edat, siguin d’una plena coherència educativa amb l’ac-
tivitat curricular normal.
• És imprescindible que ells, els alumnes, triïn de realitzar el que els agrada, no el 
que ens agrada als adults. Això sí, nosaltres sempre atents que allò que els agradi no 
sigui una mala utilització, o un desaprofitament, del seu temps de lleure.

Per tal de no proporcionar-vos un excés d’informació, el llibret us ofereix una visió 
general de les activitats així com totes les dades organitzatives i econòmiques ne-
cessàries per fer una primera tria. En les reunions informatives telemàtiques que es 
celebraran en tots els centres els dies que apareixen en cada activitat rebreu infor-
mació detallada de cadascuna d’elles.

Si tot funciona segons el previst les activitats començaran el dia 19 de setembre, a 
excepció d la piscina que ho farà la primera setmana d’octubre. Per tal d’assegurar 
l’organització de les activitats us preguem que, ens envieu les butlletes d’inscripció 
abans del dia 1 de juliol. TTots els coordinadors restem a la vostra disposició per 
atendre qualsevol consulta o qüestió que us sembli escaient.

Presentació
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Us recordem que els alumnes de Virolai Escola que realitzen activitats extracurri-
culars de tarda  podran utilitzar de dilluns a dijous el servei de transport escolar amb 
parada fixa a la plaça Lesseps, a la plaça Sanllehy (davant del camp de l’Europa) i al 
Centre d’Educació Infantil Virolai Grimm. La utilització d’aquest servei no represen-
ta cap cost addicional. Per tal de facilitar l’organització d’aquest servei us preguem 
ompliu la casella corresponent al servei d’autocar al formulari general d’autocars.

Per a les activitats amb pagament mensual, a data 15 de setembre s’emetrà un  re-
but especial corresponent a la segona quinzena d’aquell mes. Per a les de pagament 
trimestral aquest cost quedarà prorratejat entre les tres quotes trimestrals. 

A partir del mes d’octubre els càrrecs de les activitats s’inclouran en el rebut ordina-
ri que s’emet a dia 1 de cada mes per a les activitats de pagament mensual i a l’inici 
de trimestre per a les de modalitat trimestral.

Una salutació ben cordial.
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Clàudia López de la Madrid 
Responsable extracurricular  
de Virolai Petit

María José Miranda 
Responsable extracurricular  
de Virola Escola

Cristina Romanos 
Responsable extracurricular  
de Virolai Grimm

Maite Pino 
Responsable extracurricular  
de Reina Elisenda Virolai



Arts Plàstiques

Art



• Adquirir una visió global de les arts plàstiques a partir del conei-
xement i l’experimentació de diversos mitjans expressius: pintura, di-
buix, escultura, i modelatge.

• Desenvolupar la sensibilitat i la percepció estètiques així com l’in-
terès per la interpretació i el sentit crític per gaudir de les manifesta-
cions artístiques.

• Desenvolupar la creativitat i el gust per expressar i plasmar per mit-
jà del llenguatge plàstic idees, fets, experiències i vivències.

• Experimentar i indagar en les possibilitats expressives de la imatge 
i apreciar que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a 
les idees i a les emocions.  

• Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan fetes 
per homes i dones i per a la gent, i representen les seves experiències .

• Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és 
una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les desco-
bertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que les ex-
periències culturals pròpies i les dels companys i companyes esdeve-
nen un espai de diàleg i enriquiment. 

• Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, 
idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres 
aspectes de la pròpia experiència o inquietud. 

• Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot 
participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la 
producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una rela-
ció de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els 
companys i les companyes idees, valoracions i projectes. 

• Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i desenvo-
lupar una posició crítica i un posicionament pluralista en l’aproximació 
als artistes, als autors/es i a les manifestacions artístiques i culturals.   

Objectius 
arts plàstiques

Responsables
Carolina Roa

Activitats Extracurriculars Curs 2022-23  |  7

Reina 
Elisenda



Horaris dibuix

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)
• Dimarts 6 de setmebre a les 18:00 (telemàtica)

Nivells Continguts Horari Preu

3r i 4t

5è i 6è

Despertar curiositat i motivació vers l’entorn Fomentar 
l’observació i l’anàlisi d’allò que dibuixem: 
-Entendre l’estructura dels objectes que dibuixem. 
-Aprendre a observar la llum i com afecta als objectes. 
-Aprendre a sintetitzar formes complexes. 
-Treballar la sensibilitat mitjançant diferents tipus de traços i 
taques. 
-Interpretar textures. 1 sessió setmanal Dijous de 14:00 a 15:00
Desenvolupar un mètode per tal d’agilitzar la composició del 
dibuix. 
Treballar amb nous materials i reinventar els ja coneguts 
(Provarem de ben segur el grafit i el carbonet en diferents 
suports).
Desenvolupar la paciència pel resultat final.
Fomentar la creativitat i la visió personal de cadascú potenciant 
la seva individualitat.
Descobrir nous referents (dibuixants, pintors i artistes). 
Ser capaços d’entendre els diferents ritmes i visions de la resta 
de companys.

Divendres  
de 14h a 15h

1 sessió setmana 
al migdia

Dimecres  
de 14h a 15h

48€/mes

Notes
• Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 7 inscrits.

En aquest món on cada cop més es valora la immediatesa i els processos digitals, es fa cada cop més evident 
una necessitat de retrobament amb les disciplines més manuals i plàstiques. Els nens i nenes es troben en 
una etapa de desenvolupament i reconeixement del medi i per això us proposem una activitat per fomentar 
l’observació d’aquest entorn i la seva creativitat; el dibuix. 

El dibuix és més que una representació pictòrica, és una forma de comunicar i expressar la nostra visió de la 
realitat que ens envolta. 

Mitjançant l’estudi de les proporcions, la incidència de la llum sobre els objectes, les formes, textures, con-
torns i tots els aspectes que componen les tècniques del dibuix, aprendrem a potenciar una sensibilitat vers 
l’entorn i també a comunicar la nostra interpretació d’aquest. Treballarem tant amb elements al natural com 
amb foto referències; des del retrat al paisatge (passant pels animals, elements botànics etc). Dins les temàti-
ques de lliure elecció l’alumne podrà proposar de treballar estilitzacions més actuals presents en el seu dia a 
dia (còmics, series d’animació, videojocs etc.) sempre dins del marge de la dinàmica de classe. L’aprenentatge 
serà guiat i sobretot personalitzat per tal de que l’alumne trobi la manera d’aprendre de forma motivadora. 

A partir de 3r de primària els alumnes que ho desitgin podran iniciar-se en aquest taller de dibuix on junts 
descobrirem tècniques i coneixements per recolzar els seus interessos creatius.

8  |  Activitats Extracurriculars Curs 2022-23  

Reina 
Elisenda
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Escacs

Esc



Des de fa més de 30 anys a l’Escola d’Escacs de Barcelona apostem 
pels beneficis que aporten l’ensenyança dels Escacs en edat escolar. 
L’experiència ens demostra la millora en les capacitats intel·lectuals 
dels nens. Millores en capacitats tant importants com l’atenció, la 
memòria, la concentració, l’anàlisi i la intel·ligència crítica. També 
ajuden a la millora en l’adquisició de valors com el respecte, la coo-
peració, el compliment de normes, l’esportivitat i la solidaritat. 

Conceptuals
• Aprendre la reglamentació bàsica del joc.
• Assimilar el moviment correcte de totes les peces.
• Diferenciar clarament els conceptes d’escac i mat.
• Conèixer les formes d’escac i mat més habituals, així com les figures 
tàctiques elementals.
• En els grups més avançats s’assimilaran conceptes d’estratègia, tàc-
tica i finals.

Procedimentals
• Seguir les explicacions amb el tauler mural: partides, posicions di-
dàctiques, problemes.
• Utilització del llibre escolar d’escacs “Aprenem a pensar jugant”, llibre 1, 
2 i 3, amb explicacions teòriques, pràctiques, exercicis, jocs i passatemps.
• Treballar amb fitxes amb diagrames per reforçar els conceptes.
• Jugar partides entre els alumnes, en modalitat normal, per grups de 
quatre o simultànies.
• Participar en torneigs dins del grup i possibilitat de participar en 
competicions fora de l’escola.

Actitudinals
• Mostrar una actitud correcta i esportiva davant dels adversaris.
• Adquirir capacitat de concentració davant de les pràctiques i les 
partides.
• Fomentar la companyoria entre alumnes de diferents cursos.
Inculcar un respecte cap a les regles dels escacs i practicar el “joc net” 
(sense trampes).

Objectius 
escacs

Responsables
Jordi Sardà
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Horaris escacs

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)
• Dimarts 6 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Reina 
Elisenda

Nivells Activitat Continguts Horari Preu

1r a 6è 
Primària

Escacs - Normes bàsiques del taulell; caselles, files, 
columnes, diagonals...
- Moviment de les diferents peces.
- Valor de les peces.
- Captures i moviments especials.
- Coordinació del peó, el rei (la defensa i l’atac).
- L’escac i el mat bàsics.
- Clima bàsic del joc.

1 sessió setmanal

Dilluns 
de 14h a 15h

40€/mes

Notes
• Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 7 inscrits.
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Esports

Esp



• Conèixer i utilitzat les habilitats i destreses motrius en situacions 
reals de pràctica i en diferents activitats físiques i esportives.

• Formar-se hàbits de pràctica permanent tant pel fet de fruir de l’ac-
tivitat física com pel coneixement dels efectes que els hàbits higiènics 
positius tenen per a la millora de la salut i la qualitat de vida.

• Participar en les activitats físiques i esportives, desenvolupant acti-
tuds de treball en equip, cooperació i respecte.

• Respectar el material i les instal·lacions.

• Valorar les diferents actituds físiques com a recurs adequat per 
l’ocupació del temps lliure.

• Conèixer el cos, adoptant una actitud crítica davant les activitats 
amb efectes negatius sobre la salut.

• Aconseguir millores tècniques i tàctiques en situacions d’entrena-
ment i competició.

• Fomentar un hàbit de pràctica esportiva regular que li permeti mi-
llorar la seva salut i la seva qualitat de vida en el present i en el futur.

• Treballar el respecte a companys d’activitat física i l’acceptació de 
les diferents realitats motrius en que es poden trobar.

•  Educar l’hàbit de l’esforç com a base de tota superació personal.

Objectius
esports

Responsables
Guillem Conde. Virolai Escola, Virolai Petit i Virolai Grimm.

Marc Medrano. Reina Elisenda Virolai

Júlia Zabaleta. Suport Bàsquet

Maria Escolies. Suport Vòlei

Nuria Arañó. Suport Patinatge

Marc Castellana. Suport Handbol

Mario Marin. Suport Futbol Sala
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Horaris esports

Activitat Cursos Dia Hora Preu

BASQUET

Escola de bàsquet 1r i 2n Primària Dilluns i divendres Al migdia 47,50 €

Prebenjamí mixte bàsquet 3r Primària Dimarts i dijous Al migdia 53,50 €

Benjamí mixte bàsquet 4t Primària Dilluns i dijous 16:30-17:30 h 53,50 €

Prealevi femení bàsquet 5è Primària Dimarts i dijous 16:30-17:30 h 53,50 €

Aleví mixte bàsquet 6è Primària Dilluns i dimecres 17:30-18:45 h 53,50 €

Preinfantil femení bàsquet 1r ESO Dimarts i dijous 17:30-18:45 h 61,50 €

Infantil mixte bàsquet 2n ESO Dimarts i dijous 17:30-18:45 h 61,50 €

Cadet B masculí bàsquet 3r i 4t ESO Dilluns i dimecres 17:30-18:45 h 61,50 €

Cadet A masculí bàsquet 3r i 4t ESO Dilluns i dimecres 17:30-18:45 h 61,50 €

Júnior A femení bàsquet BATX Dimarts i dijous 18:45-20:15 h 61,50 €

VÒLEI

Escola de vòlei 1r a 6è Primària Dijous 16:30-17:30 h 23,75 €

Infantil mixte vòlei 1r-3r ESO Dilluns i dimecres 16:30-17:45 h 61,50 €

Cadet femení vòlei 3r ESO Dilluns i dimecres 16:15-17:30 h 61,50 €

Juvenil B mixte vòlei BATX Dilluns i dimecres 18:45-20:00 h 61,50 €

Juvenil A femení vòlei BATX Dilluns i dimecres 18:45-20:00 h 61,50 €

FUTBOL SALA

Escola de futbol sala 1r i 2n Primària Dimarts i dijous Al migdia 47,50 €

Prebenjamí mixte futbol sala 3r Primària Dilluns i dimecres Al migdia 53,50 €

Benjamí masculí futbol sala 4t de Primària Dimarts i dijous 16:30-17:30 h 53,50 €

Prealeví mixte futbol sala 5è de Primària Dimarts i dijous 17:30-18:45 h 53,50 €

Virolai 
Escola
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Virolai 
Escola
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Notes 
• Reserva de plaça per als esportistes que van cursar l’activitat el curs 
passat fins al dia 21 de juny.

• Els equips de 1r i 2n de primària juguen trobades cada trimestre i a partir 
de 3r partits a Consell o Federat, segons pertoqui. Al setembre s’envia el 
calendari de partits.

Activitat Cursos Dia Hora Preu

PATINATGE

Patinatge 1 Tots Dilluns i dimecres 16:30-17:30 h

53,50 €
Patinatge 2

Tots els habituals + noves 
incorporacions

Dimarts i dijous 16:30-17:30 h

HANDBOL

Escola handbol 1r a 2n primària Dilluns i divendres Al migdia 47,50 €

Prebenjamí mixte handbol 3r de Primària Dimarts i dijous Al migdia 53,50 €

Aleví handbol 5è i 6è de Primària Dimarts i divendres 16:30-17:30/16:30-17:45 h 53,50 €

Infantil B handbol 1r ESO Dilluns i dimecres 16:30-17:30/17:30-18:45 h 61,50 €

Infantil A handbol 1r ESO Dilluns i dimecres 17:30-18:45/16:30-17:30 h 61,50 €

Reunió informativa
• Dimarts 7 de juny a les 18.00 (telemàtica)

• Dijous 8 de setembre a les 18.00 (telemàtica)

* Distribució dels infantils pendent de reunió amb famílies. Es podrà sumar un entrenament extra



Horaris esports

Notes
• Es lliuraran informes trimestrals de seguiment.

• Sessions obertes: Festa de l’esport.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18:00 (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18.00 (telemàtica)

Curs

P4 i P5

Nom

Iniciació 
esportiva 

Horari

Dilluns i 
dimecres
de 17.00 a 
18.00 h

Preu

45 €/mes

Virolai 
Petit
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Horaris esports

Notes
• El nombre d’alumnes per grup va des dels 8 fins als 14.

• Per  a la pràctica del multiesport els alumnes han de portar xandall 

i calçat esportiu.

• Es lliuraran informes trimestrals de l’activitat.

• Sessions obertes: Festa de l’esport.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18h (telemàtic).

• Dimecres 7 de setembre a les 18h (telemàtic).

Curs

P4

P5

Nom

Mou el cos 
jugant i fent 
esport

Iniciació 
esportiva

Horari

Dimecres de 
17.00 a 18.00 h

Dimecres de 
17.00 a 18.00 h

Preu

26 €/mes

26 €/mes

Virolai 
Grimm
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Notes
• Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 7 inscrits. Els equips 

de bàsquet tenen límit d’inscrits. 

• Els equips de 6è entrenen a les instal·lacions del VEC, l’acompanya-

ment durant el desplaçament al pavelló està inclòs els dies d’entrena-

ment però NO els dies de partit. 

• L’activitat quedarà interrumpuda en cas de confinament.

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00 (telemàtic)

• Dimarts 6 de setembre a les 18:00 (telemàtica)
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Reina 
Elisenda

Horaris esports ERE
Nivells Activitat Continguts Horari Preu

P3

Multiesport
1 o 2 sessions setmanals

- Acompliment de les normes del joc.
- Respecte envers el rival.
- Tolerància a la derrota i a la victoria.
- Autoexigència.
- Familiarització amb diferents elements de joc.
- Descoberta d’esports.
- Coordinació dinàmica general.

Dimarts i dijous 
de 17h-18:15h

27€/mes  
(1 dia)
47€/mes  
(2 dies)

P4
Dilluns i dimecres
de 17h-18:15h

27€/mes  
(1 dia)
47€/mes  
(2 dies) 

P5

1r i 2n Escoleta de bàsquet
2 sessions setmanals

- Fomentar la pràctica esportiva com a eina 
educativa, en àmbit formatiu i pedagògic.
- Aprendre la tècnica i la tàctica del bàsquet en 
funció de l’etapa formativa.
- Desenvolupar aspectes del joc que impliquin 
cooperació i potenciïn el treball en equip.
- Promoure hàbits d’esforç i superació personal.
- Promoure actituds de respecte i tolerància.

Dilluns i Dimecres 
de 17h-18,15h
ERE

47€/mes

 3r

Bàsquet
2 sessions setmanals

Dimarts i Dijous
de 17h a 18,15
Divendres partits*
ERE

53,5€/mes

 4t

Dimarts i Dijous
de 17h a 18,45h
(1,30 h d’entrenament)
ERE
Divendres partits*

 5è

Dilluns i Dimecres
de 17h a 18,45h
(1,30 h d’entrenament)
ERE
Divendres partits*

 6è

Dimarts i Dijous
de 17h a 18,45h
(1 h d’entrenament)
VEC 
Divendres partits*
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Idiomes

Idi



• Desenvolupar les habilitats comunicatives i lingüístiques d’un nou 
idioma a través del procés natural d’adquisició de la llengua materna, 
seguint l’ordre natural d’escoltar, entendre, parlar, llegir i escriure.

• Aprendre a distingir i desxifrar els sons d’aquest nou idioma, així 
com, familiaritzar-se amb la seva musicalitat.

• Fer una interpretació global de les diferents històries i temàtiques 
que es treballen durant el curs.

• Estimular la capacitat receptiva de l’alumne per mitjà de textos es-
crits, cançons, jocs informàtics, pel·lícules, intervencions orals…

• Fer servir la llengua estrangera amb naturalitat, tot i coneixent les 
seves possibilitats expressives.

• Assolir un bon nivell d’autoconfiança en les pròpies capacitats lin-
güístiques per tal de potenciar l’autonomia en l’ús de l’idioma  així 
com l’esperit comunicatiu i el treball en equip.

• Valorar positivament el coneixement de les llengües estrangeres 
com a instrument de comunicació entre els pobles.

• Fomentar l’interès a aprendre llengües estrangeres i el gaudi de fer-ho. 

• Cooperar en la realització d’activitats individuals i en equip. 

• Potenciar i establir relacions de respecte i afecte en les relacions 
amb el professor i entre els companys.

Objectius
Escola d’idiomes

Responsable
María José Miranda
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Virolai 
Escola

Horaris anglès 
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Alumnes

1r EP i nous en el 
mètode (1r-2n EP)

1r i 2n EP ja 
iniciats en el 
mètode

2n a 4t EP ja 
iniciats en el 
mètode

3r a 5è EP ja  
iniciats en el 
mètode

4t a 6è ja iniciats 
en el mètode

6è EP ja iniciats en 
el mètode

Nom del curs

Oliver

Marcia

Pam & Paul

Ben & Brenda

Animal Planet 1

Animal Planet 2

Horari

Dijous  
al migdia 
 

Dimecres, dijous  
o divendres
al migdia 
 

Dimecres, dijous  
o divendres
al migdia 
 

Dimecres i divendres 
al migdia 
 
Dilluns i dimecres de 
16:30 a 17:30 
 

Dilluns i dimecres de 
17:30 a 18:30

Preu

74 € /Matrícula 
77 € /Material
74 € /Mensualitat

74 € /Matrícula 
77 € /Material
74 € /Mensualitat

74 € /Matrícula 
77 € /Material
74 € /Mensualitat

74 € /Matrícula 
77 € /Material
94 € /Mensualitat

74 € /Matrícula 
85 € /Material
111 € /Mensualitat

74 € /Matrícula 
85 € /Material
111 € /Mensualitat

Mètode Kids & Us



Communicative skills for young learners and teens

Virolai 
Escola

Horaris anglès 
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Alumnes

4t EP

Cicle Superior de
Primària

1r cicle ESO

2n cicle ESO

Batxillerat

Nom del curs

Step up 1
Communicative and
story-based projects

Step up 2
Communicative and 
story-based projects
Trinity exam preparation

Step up 3
Communicative and 
story-based projects
Trinity exam preparation

Senior 1
Communicative and 
story-based projects
Trinity exam preparation

Senior 2
Communicative and 
story-based projects
Trinity exam preparation
Career advice and coaching 
in English
Study skills for University

Horari

Dos tardes a la
setmana de 16.30 
a 17.30 h
 

Dos tardes a la
setmana de 16.30 
a 17.30 h

Dimarts i dijous de 
16.30 a 17.30 h 
 

Dimecres i 
divendres al migdia 
 
 

Dimarts i dijous de 
15.00 a 16.30 h

Programació

Trimestral
(2h/setmana)

Trimestral
(2h/setmana)

Trimestral
(3h/setmana)

Trimestral
(3h/setmana)

Trimestral
(3h/setmana)

Preu

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

20 € /Matrícula 
407 €/trimestre

20 € /Matrícula 
407 €/trimestre
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Virolai 
Escola

Horaris francès

Alumnes

Cicle Superior de 
Primària i ESO

Nom del curs

Français pour tout
Aprofundiment de la llengua 
(segons nivells)

Horari

Dos tardes a
la setmana de
16.30 a 17.30 

Programació

Trimestral

Preu

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

Horaris xinès

Alumnes

Primària i ESO

Nom del curs

中国对所有 – Zhōngguóduìsuǒyǒu
Iniciació i aprofundiment de la 
llengua (segons nivells)

Horari

Dos tardes a
la setmana de
16.30 a 17.30 

Programació

Trimestral

Preu

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

Horaris alemany

Alumnes

Cicle Superior de 
Primària i ESO

Nom del curs

Deustch für alle
Iniciació i aprofundiment de la 
llengua (segons nivells)

Horari

Dos tardes a
la setmana de
16.30 a 17.30 

Programació

Trimestral

Preu

20 € /Matrícula 
339 €/trimestre

Horaris anglès 

Reforç preparació exàmens oficials

Alumnes

4t ESO i BAT

Nom del curs

Exam preparation reinforcing 
(FCE and CAE)

Horari

Dimecres i 
divendres de 
15.00 a 16.30 h

Programació

Anual
(2h/setmana)

Preu

20 € /Matrícula 
407 €/trimestre



Notes
Mètode Kids & Us
• Els grups tindran un mínim de 5 alumnes i un màxim de 8.
• Abans de l’inici del curs hi haurà una reunió específica sobre la metodo-
logia i les línies de treball a casa.
• Trimestralment es faran tallers per a famílies als centres Kids&Us dels 
quals rebreu información detallada més endavant.
• A l’inici del curs rebreu la programació i la carta de presentació del 
professor.
• Al llarg del curs anireu rebent els diversos materials de treball, 
calendari de proves i altres informacions d’interés.
• Els alumnes que ja cursaven aquesta activitat el curs 2021-22
queden automàticament inscrits per al curs 2022-23 a no ser que es
comuniqui la seva no continuïtat de forma explícita.

Communicative skills for young learners and teens
• Professorat nadiu.
• Mensualment rebreu una newsletter amb les activitats i continguts 
treballats i propostes de treball a casa.
• El material està inclòs al preu. No hi ha llibre de text.
• Al final de cada trimestre els alumnes construiran el seu portfoli.

General
• La matrícula dels cursos trimestrals i anuals obliguen a cursar un mínim 
d’un trimestre.
• La matrícula i el material es facturaran en el rebut del mes d’octubre.
• Els cursos de programació trimestral es carregaran els mesos d’octu-
bre, gener i abril.
• Es lliurararan informes de seguiment trimestrals.

Reunió informativa 
general

•  Dimarts 7 de juny a les 18.00h (telemàtica)

•  Dijous 8 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Virolai 
Escola
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Reunió específica 
Kids & Us

• El mes de setembre.
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Notes
Mètode Kids & Us
• Els grups tindran un mínim de 5 alumnes i un màxim de 8.
• Abans de l’inici del curs hi haurà una reunió específica sobre la 
metodología i les línies de treball a casa.
• Trimestralment es faran tallers per a famílies als centres Kids&Us 
dels quals rebreu informació detallada més endavant.
• A l’inici del curs rebreu la programació i la carta de presentació del 
professor.
• Al llarg del curs anireu rebent els diversos materials de treball,  
calendari de proves i altres informacions d’interés.

General
• Els càrrecs corresponents a la matrícula i el material es facturaran 
al mes d’octubre.
• Es lliurararan els objectius i els continguts trimestralment. Informes 
de seguiment trimestrals.
• Els alumnes que ja cursaven aquesta activitat el curs 2021-22 que-
den automàticament inscrits per al Curs 2022-23 a no ser que es co-
muniqui la seva no continuïtat de forma explícita.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Horaris anglès

Virolai 
Petit

Reunió específica
• El mes de setembre.

Nom del curs Alumnes Horari Preu

Sam P3 Dimecres de 17.00 a 18.00 h

Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €

Emma P4-P5 Dimecres 14.00-15.00

Oliver P5 ja iniciats en 
el mètode

Divendres de  
14.00 a 15.00 h



Horaris anglès

Virolai 
Grimm

Notes
Mètode Kids & Us
• Els grups tindran un mínim de 5 alumnes i un màxim de 8.
• Abans de l’inici del curs hi haurà una reunió específica sobre la me-
todología i les línies de treball a casa.
• Trimestralment es faran tallers per a famílies als centres Kids&Us 
dels quals rebreu información detallada més endavant.
• A l’inici del curs rebreu la programació i la carta de presentació dels 
professorat.

General
• Els càrrecs corresponents a la matrícula i el material es facturaran 
al mes d’octubre.
• Es lliurararan els objectius i els continguts trimestralment. Informes 
de seguiment trimestrals.
• Els alumnes que ja cursaven aquesta activitat el curs 2021-22 que-
den automàticament inscrits per al Curs 2022-23 a no ser que es co-
muniqui la seva no continuïtat de forma explícita.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Reunió específica
• El mes de setembre.

Nom del curs Alumnes Horari Preu

Sam P3 Dimecres de 17.00 a 18.00 h

Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €

Emma P4/P5 Dilluns 14.00-15.00

Oliver P5 ja iniciats en 
el mètode

Dimecres i divendres  
de 14.00 a 15.00 h
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Horaris anglès

Nom del 
curs Alumnes Continguts Horari Preu

Sam P3 Entendre globalment les 
històries del curs i tot allò 
que es diu a classe, així com 
comunicar-se mitjançant 
estructures simples.

1 sessió setmanal

Dijous de 17.00 a 18.00 h

Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €

Emma P4-P5 Entendre les històries 
del curs i comunicar-se 
mitjançant construccions 
senzilles i frases breus 
sobre temes quotidians.

1 sessió setmanal

Dimecres de 13.00 a 14.00 h

Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €

Oliver P5 Consolidar tot el que s’ha 
après fins al moment i 
ampliar les estructures 
treballades. En aquest curs, 
els estudiants començaran 
a formar frases de forma 
espontània.

1 sessió setmanal

Divendres de 13.00 a 14.00 h Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €1rEP 1 sessió setmanal

Divendres de 14.00 a 15.00 h

Marsha 1r i 2n 
EP

Consolidar tot el que s’ha 
après fins al moment i 
ampliar les estructures 
treballades. En aquest curs, 
els estudiants començaran 
a formar frases de forma 
espontània.

1 sessió setmanal

Divendres de 14.00 a 15.00 h

Matrícula: 74 €
Mensualitat: 74 €
Material: 77 €

Reina 
Elisenda

Mètode Kids & Us

• Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge basada en el 
procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible 
que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

• Les criatures arriben al món dotades d’un cervell en el qual la majo-
ria de circuits estan desconnectats, entre ells els del llenguatge. Per 
connectar i activar aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar d’estí-
muls significatius que potenciïn al màxim les habilitats innates per 
aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i optimitzar tots els mecanis-
mes que s’activen durant els primers anys de vida per posar-los al ser-
vei de l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua.

Mètode Kids&Us
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Notes
• Els grups tindran un mínim de 6 alumnes.
• Abans de l’inici del curs hi haurà una reunió específica sobre la me-
todologia i les línies de treball a casa.
• Trimestralment es faran tallers per a famílies als centres Kids&Us 
dels quals rebreu información detallada més endavant.
• A l’inici del curs rebreu la programació i la carta de presentació del
professor.
• Al llarg del curs anireu rebent els diversos materials de treball, ca-
lendari de proves i altres informacions d’interés
• Es lliurararan els objectius i els continguts trimestralment i Informes
de seguiment trimestrals.
• Els càrrecs corresponents a la matrícula i el material es facturaran
al mes d’octubre.

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 6 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Reina 
Elisenda

Reunió específica
•  El mes de setembre.



Música

Mús



• Despertar la il·lusió per aprendre i descubrir el món musical i artístic.

• Potenciar el llenguatge musical per un correcte i bon aprenentatge 
de l’instrument.

• Assolir els nivells musicals i objectius del curs, respectant els desit-
jos dels alumnes, potenciant les seves virtuts i acompanyant-los en 
tota l’etapa d’aprenentatge musical.

• Iniciar el treball coral en grup, coneixements d’entonació vocal, afi-
nació i respiració amb un repertori d’arreu del món.

• Traduir l’expressió, el moviment i el sentit de la música que sentim 
en els diferents balls i estils de la clase de dansa.

• Apostar per una proposta musical adreçada als alumnes de l’ESO 
buscant sentit a les seves inquietuds, expressions i necessitats i po-
tenciant la música més actual i moderna.

• Preparar el nostre alumnat per entrar, si així es desitja, a qualsevol 
Conservatori de Música.

Objectius
Musicals i artístics

Responsable
Martina Plana i Cristina Bonilla.
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Música

Virolai 
Escola
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Reunió informativa
•  Dimarts 7 de juny a les 18.00h (telemàtica)

•  Dijous 8 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Notes
• Els dies i horaris de les diferents opcions es determinaran un cop 
formalitzades les matrícules per fer-los compatibles amb la resta 
d’activitats.
• Es lliuraran informes trimestrals i un quadern de treball i una agen-
da de seguiment a cada alumne.
• A l’inici de curs i en passar de nivell es lliuraran els quaderns que 
tindran un preu unitari de 13 €.
• Festa de la música extracurricular dimecres 1 de juny a Virolai Escola.

Activitat Contingut Cursos Horari Preu

Taller de músics 1 Activitat grupal per treballar 
les nocions bàsiques del 
llenguatge musical

1r EP i 
alumnes 
de 2n EP 
nous en 
l’activitat

30 minuts setmanals 33 €/mes

Taller de músics 2 Activitat grupal per treballar 
les nocions bàsiques del 
llenguatge musical

2n-6e EP 30 minuts setmanals 33 €/mes

Virolai Voices Activitat grupal de cant EP 1h setmanal 30 €/mes

Instrument
(piano, guitarra elèctrica i clàssica, violí, 
bateria, cant)

Activitat individual 
d’Iniciació o aprofundiment 

Tots

30 minuts setmanals
Matí o tarda a 
determinar

62€/mes

45 minuts setmanals 
Matí o tarda a 
determinar

72 €/mes

Instrument + llenguatge A partir del 
2n any en 
l’escola de 
música

1h a la setmana
Tarda a determinar 

95€/mes



Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Virolai 
Petit
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Horaris música

Combinat Música + dansa. Preu: 56 €/mes

Cursos

P3-P5

P3-P5

Nom de l’activitat

Música Creativa

Dansa

Horari

Dilluns de 17.00 a 
18.00 h

Dijous de 17.00 a 
18.00 h

Preu

35 €/mes

35 €/mes

Continguts

La descoberta de la música en aquesta 
etapa inicial creiem fermament que ha de 
ser a través  dels sentits i de la creativitat. 
La millor manera de fer-ho és amb una 
participació activa constant de l’alumne/a 
i del grup, gaudint d’un gran nombre 
d’experiències musicals en una mateixa 
sessió.

A través de la dansa treballarem totes les 
possibilitats de moviment que ens ofereix 
el nostre cos, la flexibilitat, l’equilibri 
i l’elasticitat en ballar. Realitzarem 
treball tècnic individual i en grup, petites 
coreografies artístiques i dinàmiques 
creatives a partir del joc i moviment 
expressiu.

Notes
• L’activitat es realitza en grups d’entre 6 i 12 alumnes.

• Es lliuraran informes trimestrals i un quadern de treball i una agen-
da de seguiment a cada alumne.

• Cada mes es lliurarà material a les famílies per poder anar fent el 
seguiment des de casa.



Preu

35 €/mes

35 €/mes

Virolai 
Grimm

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)
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Notes
• L’activitat es realitza en grups d’entre 6 i 12 alumnes.

• Es lliuraran informes trimestrals i un quadern de treball i una agen-
da de seguiment individual.

• Cada mes es lliurarà material a les famílies per poder anar fent el 
seguiment des de casa.

Horaris música

Combinat Música + dansa. Preu: 56 €/mes

Cursos

P3-P5

P3-P5

Nom de l’activitat

Música Creativa

Dansa

Horari

Dilluns de 17.00 a 
18.00 h

Dimarts de 17.00 
a 18.00 h

Continguts

La descoberta de la música en aquesta 
etapa inicial creiem fermament que ha de 
ser a través  dels sentits i de la creativitat. 
La millor manera de fer-ho és amb una 
participació activa constant de l’alumne/a 
i del grup, gaudint d’un gran nombre d’ 
experiències musicals en una mateixa 
sessió.

A través de la dansa treballarem totes les 
possibilitats de moviment que ens ofereix 
el nostre cos, la flexibilitat, l’equilibri 
i l’elasticitat en ballar. Realitzarem 
treball tècnic individual i en grup, petites 
coreografies artístiques i dinàmiques 
creatives a partir del joc i moviment 
expressiu.



Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 6 de setembre de 18:00 (telemàtica)

Notes
• La descoberta de la música en aquesta etapa inicial creiem ferma-
ment que ha de ser a través dels sentits i de la creativitat.
• És del tot necessari transmetre als alumnes l’emoció que desperta 
la música en nosaltres, fent-la un pilar indispensable en el llarg camí 
de l’aprenentatge personal i maduratiu. La millor manera de fer-ho és 
amb una participació activa constant de l’alumne/a i del grup, gaudint 
d’un gran nombre d’experiències musicals en una mateixa sessió.
• Els grups s’obriran amb un mínim de 6 inscripcions i no superaran 
els 10 participants.

Horaris música

Reina 
Elisenda
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Cursos

P3, P4 i 
P5

1r a 6è

1r a 6è

1r a 6è

P3

P4 i P5

1r i 2n

Nom de l’activitat

Música Creativa

Iniciació a instrument 
(guitarra)

Llenguatge musical

Guitarra i llenguatge

Dansa

Horari

1 sessió 
setmanal 
Dijous
De 17h a 18h

1 sessió 
setmanal de 30 
minuts
a determinar

1 sessió 
setmanal de 30 
minuts
a determinar

Sessions a 
determinar

1 sessió 
setmanal
Dimecres
de 17h a 18h

1 sessió 
setmanal
Dimarts
de 17h a 18h

1 sessió 
setmanal
Dijous 
de 17h a 18h

Preu

35 €/mes

62 €/mes

35 €/mes

95 €/mes

35 €/mes

35 €/mes

38 €/mes

Continguts

Cinc grans blocs d’activitats formen la sessió musical:
- La participació activa, tant col·lectiva com individual.
- L’expressió corporal, el moviment i la veu.
- Els elements visuals, les textures i les formes. 
- La creativitat imaginativa.
- Els instruments de percussió.
- L’escolta pràctica i l’audició expressiva.
Els objectius globals d’etapa defineixen el projecte:
- Despertar curiositat i motivació vers l’aprenentatge musical.
- Aprendre a representar la música a través del nostre cos.
- Fomentar la creativitat i la imaginació. 
- Saber cantar tant en grup com de manera individual.
- Sentir i expressar a través de les experiències musicals.
- Millorar la capacitat d’escolta auditiva.
- Reconèixer els elements i textures que acompanyen el repertori 
musical.
- Ser capaços de treballar, en una mateixa sessió, activitats actives i de 
calma.
- Reconèixer i aprendre les nocions bàsiques del llenguatge musical: 
figures, ritmes, notes, grafia musical, etc.

Sessions individuals de 30 minuts.

Sessions dinàmiques i personalitzades de màxim sis alumnes. Es 
combinaran l’explicació teòrica amb la posada en pràctica de tots els 
coneixements necessaris per l’aprenentatge de la guitarra.

Els alumnes que cursin les dues activitats, gaudeixen d’un des-
compte. 30 minuts guitarra i 30 minuts llenguatge musical en grup.

Promou l’activitat artística i creativa a través de l’expressivitat corporal i 
el moviment. Es treballarà a partir de la base tècnica clàssica, incorporant 
l’estil modern i la pròpia expressió creativa dels nens i les nenes. Alguns 
dels objectius són  la millora de la coordinació en moviment, l’equilibri, la 
flexibilitat i el control corporal. Es realitzaran petites coreografies grupals 
a partir de les cançons i danses proposades. 



Natació

Nat



• Conèixer i valorar el propi cos i les seves possibilitats motrius al 
medi aquàtic.

• Aconseguir un domini corporal i postural al medi aquàtic.

• Afavorir el desenvolupament motor correcte i harmònic.

• Desenvolupar les capacitats psicomotrius: lateralitat, ritme, per-
cepció espacial i temporal…

• Perfeccionar les habilitats aquàtiques bàsiques: respiració, flotabi-
litat i propulsió.

• Aprendre i millorar les principals habilitats i tècniques específiques 
en relació a la pràctica de la natació.

• Valorar el joc aquàtic com un mitjà per realitzar activitat física i com 
un recurs per aprofitar el temps lliure.

• Col·laborar en jocs i activitats aquàtiques desenvolupant actituds 
de tolerància i de respecte.

• Desenvolupar la iniciativa personal i l’hàbit de treball en equip, ac-
ceptant les normes i regles que s’estableixin.

• Valorar els efectes beneficiosos que l’activitat aquàtica té sobre la 
salut.

Objectius
Generals natació

Responsables
María José Miranda. Virolai Petit.

Cristina Romanos. Virolai Grimm.

Maite Pino. Reina Elisenda Virolai.
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Virolai 
Petit

Notes
• El transport està inclòs en el preu de l’activitat.

• Les places són limitades.

• Es lliurarà un informe al final de l’activitat.

• Cal que el/la  nen/a vagi vestit amb roba còmoda que li possibiliti la 
màxima autonomia en el vestir-se i desvestir-se.

• El càrrec anual es passarà a l’inici de l’activitat.

• Si per raons de salut i sempre avalat per un inform mèdic el vostre 
fill/a hagués d’interrompre l’activitat, es retornarà la part proporci-
onal que correspongui. Per aquest abonament ÉS INDISPENSABLE 
que el certificat es presenti dintre d’un periode MÀXIM de 15 dies 
després de la baixa.

• L’alumnat que ja cursava aquesta activitat el curs 2021-22 queden 
automàticament inscrits per al Curs 2022-23 a no ser que es 
comuniqui la seva no continuïtat de forma explícita.

Material necessari 
(en bossa de piscina)

• Banyador
• Xancletes
• Casquet de bany
• Tovallola

Horaris natació Horari

Dimarts de 15.00 
a 16.00 h

Lloc

Unió Esportiva 
Horta 

Preu

Mensual: 50 €
Anual: 415 €

Sessions obertes
• Un dimarts del mes de maig.
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Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)
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Notes
• El transport està inclòs en el preu de l’activitat.

• Màxim de 9 alumnes/grup agrupats per nivell segons prova inicial.

• Les places són limitades.

• Opció de fer una tutoria a mig curs amb el cos tècnic

• Es lliurarà un informe al final de curs.

• En funció del nombre d’alumnes l’horari del segon cicle pot variar.

• L’alumnat que ja cursava aquesta activitat el curs 2021-22 queda 

automàticament inscrit per al Curs 2022-23 a no ser que es comuni-

qui la seva no continuïtat de forma explícita.

Material necessari 
(en bossa de piscina)

• Banyador
• Xancletes
• Casquet de bany
• Tovallola (amb un forat al mig: tipus “ponxo” )

Sessions obertes
• Un dimarts del mes de maig.

Virolai 
Grimm

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a le 18:00 (telemàtica)

Horaris natació Horari

Dimarts de 10.00 
a 10.45 h 
 
 

Dimarts de 10.45 
a 11.30 h

Lloc

Poliesportiu 
Sagrada 
Família 

Poliesportiu 
Sagrada 
Família

Preu

50 €

50 €

Curs

P2 i P3

P4 i P5
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Notes
• El transport està inclòs en el preu de l’activitat. 
• Les places són limitades. 
• Es lliurarà un informe al final de l’activitat. 
• Cal que el/la nen/a vagi vestit amb roba còmoda que li possibiliti la 
màxima autonomia en el vestir-se i desvestir-se
• En el cas de la modalitat de pagament mensual, la presentació de la 
baixa mèdica és INDISPENSABLE per deixar de facturar les quotes. 
• L’alumnat que ja cursava aquesta activitat el curs 2021-22 queden 
automàticament inscrits per al Curs 2022-23 a no ser que es comuni-
qui la seva no continuïtat de forma explícita.

Material necessari (en bossa de piscina) 
• Banyador 
• Xancletes 
• Casquet de bany 
• Tovallola

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 6 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Reina 
Elisenda

Horaris natació

Nivells

P3, P4 i P5

Horari

1 sessió setmanal

Dilluns de  
15h a 16h

Activitat

Piscina

Preu

50 €/mes

Continguts

- Familiarització amb l’aigua.
-  Inici en l’autonomia del medi 

aquàtic.
-  Autonomia i domini en el medi 

aquàtic.

Sessions de natació per infantil. Els objectius són la familiarització amb el medi, flotacions, lliscaments, exer-
cicis de respiració i petits desplaçaments. Es segueix una planificació d’exercicis en funció del grup, dividit 
en tres nivells: iniciació, mig i perfeccionament, però respectant sempre la individualitat de cada nen. No 
s’obliga sinó que es convida a gaudir de l’aigua a través del joc i d’aquesta manera treure les possibles pors 
dels infants.





Mecanografia, robòtica, 
programació i disseny 3D

Steam



Robòtica

• Tenir un primer contacte amb els algorismes i els mecanismes.
• Desenvolupar l’esperit Maker dels alumnes
• Programar amb MakeCode Arcade i LEGO Education entre d’altres.
• Treballarem basant-nos en màquines de Leonardo Da Vinci i Jules 
Verne.

Programació

• Aprendre les comandes dels llenguatges de programació en blocs.
• Reforçar el pensament lògic i computacional.
• Generar algorismes optimitzats i creatius.
• Utilitzar la plataforma especialitzada Minecraft: Education Edition.

Disseny 3D i Realitat Virtual

• Programar i dissenyar en 3D en equip projectes artistícs i culturals.
• Utilitzarem TinkerCAD i Cospaces Edu per reproduïr un plató de TV.
• Aprofundir en el pensament computacional i la visió espacial-des-
criptiva.
• Utilitzarem diferents contextos com el Duomo de Milà, les estruc-
tures a Mart.

Mecanografia

• Adquirir habilitats mecanogràfiques a través del joc.
• Guanyar en autonomia de treball.
• Aprendre a escriure de forma correcta i ràpida.
• Conèixer i utilitzar programari per a ús personal i escolar.

Objectius

Responsable
Adrià Bruch i Maite Pino
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STEAM



Horaris Mecanografia

Programari

- Adquirir habilitats 
mecanogràfiques a través  
del joc.
- Guanyar en autonomia de 
treball.
- Aprendre a escriure de forma 
correcta i ràpida.
- Conèixer i utilitzar programari 
per a ús personal i escolar. 

Nom del curs

Mecanografia

Horari

 
A determinar

Alumnes

 
4t, 5è, 6è, 1r, 
2n d’ESO

Preu

 

172€ o en  
4 mensualitats 
de 43€

Virolai 
Escola

Notes
• El curs de mecanografia és semestral del 19 de setembre fins al 19 
de febrer, una hora per setmana. La resta de cursos seran anuals. 

• Els grups hauran de ser de mínim 6 alumnes i amb un màxim de 15.

• A excepció de la mecanografia, la resta de cursos s’impartiran en 
anglès amb materials adaptats a l’edat dels alumnes.

Reunió informativa
•  Dimarts 7 de juny a les 18.00h (telemàtica)

•  Dijous 8 de setembre a les 18:00 (telemàtica)
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Horaris Steam

Programari

- Desenvoluparà l’esperit Maker 
dels alumnes.
- Mesclant solucions comercials 
com LEGO Education, amb 
elements reciclables.
- Els alumnes gaudiran de 
projectes de mecanització de 
màquines motoritzades LEGO 
Education, Programació amb 
MakeCode Arcade.
- Farem màquines Leonardo 
Da Vinci, Fons marí Jules Verne 
entre altres.

- Programarem amb 
MINECRAFT Education Edition
- Programar i dissenyar en 3D 
en equip. Projectes culturals i 
artístics.
- Desenvolupant pensament 
computacional i visió espacial-
descriptiva. 
- Farem projectes com Hacking 
Milan Duomo, Aventures a 
Mart, entre altres.

- Treballarem projectes de 
disseny 3D amb TinkerCAD.
- Farem Realitat Virtual 
amb l’eina Cospaces Edu, 
recreant un mini plató de 
TV: introduirem textures, 
il·luminació, càmeres i 
personatges, per  visualitzar-ho 
amb ulleres immersives.

Nom del curs

Robòtica

Programació 
Minecraft 
education

Disseny i 
3D/Realitat 
Virtual

Horari

 
Dilluns o dimarts   
al migdia

Dimarts o dijous  
al migdia

Dimarts o dijous de  
16:30h a 17.30h

Dijous de 17:30h a 
18:45h

 

Dimarts de 17:30h 
a 18:45h

Alumnes

 
1r, 2n de 
Primària

3r de Primària

4t de Primària

5è i 6è de 
Primària i 1r, 
2n ESO 
 

3r i 4t ESO

Preu

 

55 €/mes

Virolai 
Escola
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Nivells

4t-6è d’EP

Horari

1 sessió setmanal

Dimarts de 14.00 a 
15.00 h

Activitat

Mecanografia

Preu

43€/mes

Mecanografia
• Desenvolupar les habilitats mecanogràfiques serveix per tal que 
en un futur puguem gestionar millor la seva disponibilitat de temps, 
siguem més eficients i per tant més productius en l’àmbit personal, 
educatiu i professional.

• Us oferim aquesta activitat on els alumnes coneixeran el teclat, 
adoptaran una postura correcta per a l’execució, desenvoluparan 
habilitats de destresa i velocitat, assolir autonomia, Obtindran 
el màxim rendiment al teclat i assoliran els nivells d’eficiència i 
productivitat esperats.

Notes
• Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 7 inscrits.

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 6 de setembre a les 18.00h (telemàtica)

Reina 
Elisenda

Horaris Mecanografia

Continguts

- Adquirir habilitats mecanogràfiques a 
través del joc.
- Guanyar en autonomia de treball.
- Aprendre a escriure de forma 
correcta i ràpida.
- Conèixer i utilitzar programari per a 
ús personal i escolar.
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Nivells

1r i 2n

3r i 4t

5è i 6è

Horari

1 sessió setmanal
Dijous
de 14h a 15h

1 sessió setmanal
Dimecres
de 14h a 15h

1 sessió setmanal
Dijous
de 14h a 15h

Activitat

Robòtica

Programació 
Minecraft 
Education

Programació 
Minecraft 
Education

Preu

55€/mes

55€/mes

55€/mes

Notes
• El servei inclou el servei professional de Monitors/es STEAM 
sènior, materials per a les activitats a excepció dels ordinadors.

Reina 
Elisenda

Horaris Robòtica, programació i disseny

Continguts

 - Desenvoluparà l’esperit Maker dels 
alumnes.
- Mesclant solucions comercials com 
LEGO Education, amb elements 
reciclables.
- Els alumnes gaudiran de projectes 
de mecanització de màquines 
motoritzades LEGO Education, 
Programació amb MakeCode Arcade.
- Farem màquines Leonardo Da Vinci, 
Fons marí Jules Verne entre altres.

Programarem amb MINECRAFT 
Education Edition
- Programar i dissenyar en 3D en 
equip. Projectes culturals i artístics.
- Desenvolupant pensament 
computacional i visió espacial-
descriptiva. 
- Farem projectes com Hacking Milan 
Duomo, Aventures a Mart, entre altres.

Programarem amb MINECRAFT 
Education Edition
- Programar i dissenyar en 3D en 
equip. Projectes culturals i artístics.
- Desenvolupant pensament 
computacional i visió espacial-
descriptiva. 
- Farem projectes com Hacking Milan 
Duomo, Aventures a Mart, entre altres.
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Robòtica, 
programació i 
Disseny

• Desenvolupar habilitats de l’àmbit tecnològic i pensament 
algorítmic permetrà als alumnes començar a formar-se per a un 
futur molt més interactiu i integrat amb la robòtica i la realitat 
augmentada i virtual.
• Us oferim aquesta activitat per tal que els nostres alumnes 
complementin la tecnologia curricular amb activitats lúdiques i 
especialitzades que els permetran aprofundir en els llenguatges de 
programació i les diferents eines de disseny digital.
• Les activitats seràn impartides en anglès tenint en compte el nivell 
dels alumnes.
• Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 7 inscrits.



Teatre

Tea



• Vèncer la vergonya a l’hora de mostrar-se davant dels companys.

• Prendre consciència del treball en equip, afavorir la comunicació i 
treballar l’escolta dins i fora d’escena.

• Desenvolupar la creativitat individual i de grup. Activar l’imaginari.

• Despertar el sentit autocrític i la pròpia opinió de l’alumne.

• Desenvolupar l’autoexigència i la disciplina vinculades a la interpre-
tació.

• Conèixer el propi cos: Desenvolupar la coordinació, l’equilibri i l’ex-
pressió corporal. Treballar el sentit del ritme intern i el propi de l’es-
cena.

• Tècniques d’interpretació i improvisació. Entrenament actoral. Veu, 
dicció, i expressió oral.

• Apropar l’alumne al text, als estils interpretatius i treballar dife-
rents autors clàssics i contemporanis.

• Aprendre a enfrontar-se a la creació d’una posada en escena. El pro-
cés d’assaig.

• Prendre consciència del públic a la mostra-taller dels exercicis fets 
a classe i  participació en les tasques paral·leles.

• Tècniques d’interpretació actoral. El monòleg. L’escena. Obra de te-
atre. L’actor davant la càmera.

• Preparar els alumnes de batxillerat que així ho desitgin a les proves 
d’accés de l’ Institut del teatre.

Objectius
Laboratori teatral
Primària

Escola de teatre
ESO i Batxillerat

Responsables
Gemma Deusedas
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A continuació us detallem els objectius bàsics d’aquesta activitat, 
imprescindibles en qualsevol nivell de formació creativa:

• Conèixer els principis bàsics del teatre, com a concepte d’espai on 
actuem.

• Prendre consciència de l’espai i la relació amb els objectes.

• Desenvolupar l’autoexigència i la disciplina vinculades a la labor 
conjunta.

• Vèncer la vergonya a l’hora de mostrar-se davant dels companys.

• Prendre consciència del treball en equip.

• Desenvolupar la creativitat individual i de grup.

• Activar l’ imaginari.

• Conèixer el propi cos i les possibilitats que té com a instrument per 
comunicar, alliberant-lo de tensions corporals en el cas concret de 
cada alumne.

• Desenvolupar la coordinació i treballar l’equilibri del propi cos.

• Integrar el ritme dins de la consciència corporal.

• Prendre consciència de l’aparell fonador i aprendre a utilitzar la veu.

• Afavorir la comunicació verbal i gestual amb el grup.

 

• Familiaritzar l’alumne amb el concepte de l’aula com a espai de creació.

• Desenvolupar la comunicació corporal dins el grup.

• Afavorir l’escolta i l’entesa dels jocs plantejats dins i fora d’escena.

• Conèixer i prendre consciència de les diferents parts del cos.

• Desenvolupar l’imaginari a través del joc i l’ús dels objectes.

• Sensibilitzar l’alumne amb jocs i exercicis amb música.

• Prendre consciència del públic a partir de la presentació d’exercicis 
treballats a classe.

• Incorporar el so i la paraula en els exercicis.

• Desenvolupar l’expressió oral a partir de la interpretació de cançons.

• Crear diferents tipologies de personatges d’animals a partir de 
màscares.

• Posar en escena petits contes curts com a situacions teatrals.

Objectius activitat 
de Cos i creativitat 
Objectius generals 
de l’activitat

Objectius 
específics d’Infantil



Virolai 
Escola

Horaris Laboratori teatral a Primària
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Nivells 
Educatius Nom de l’activitat Continguts del curs Horari  de 

l’activitat

1r de Primària Joc teatral 1
(El conte conegut)

- Jocs de desinhibició i cohesió de grup.
- L’expressió de les parts del cos.
- Manipulació d’un titella creat a partir d’un 
model.
- El conte com a situació teatral.
- Els personatges dels contes.
- Muntatge i representació d’un conte conegut.

Dilluns i 
dimecres al 
migdia

2n de Primària Joc teatral 2
(Inventant 
històries)

- Expressió corporal i relació amb l’espai.
- Les improvisacions d’equip.
- Creació i manipulació d’un titella amb 
elements reciclables.
- El personatge: Presentació, posat físic, 
disfressa, ofici…
- Creació i representació de contes.
- Representació d’un conte inventat.

Dilluns i 
dimecres al 
migdia

3r de Primària Joc teatral 3
(Tècniques
d’improvisació i 
teatre corporal)

- Jocs corporals i d’expressió.
- El Match d’improvisació.
- Treball dels estats emocionals.
- Treball de la veu. Volum i dicció.
- Introducció a la màscara neutra.
- Creació i representació d’un taller englobant 
les disciplines treballades al llarg del curs.

Dimarts i  
dijous al  
migdia

4t de Primària Joc teatral 4
(Tècniques
d’improvisació
i teatre visual)

- Jocs corporals i d’expressió.
- Continuïtat amb les improvisacions d’equip.
- Treball dels estats emocionals.
- Treball de la veu. Volum i dicció.
- Introducció al treball d’ombres xineses i 
manipulació d’objectes.
- Creació i representació d’un taller englobant 
les disciplines treballades al llarg del curs. 

Dilluns de 
16.30 a 18 h

5è de Primària El personatge  
i la Commedia 
dell’arte

- Jocs corporals i d’expressió.
- La creació del personatge.
- Treball de la veu. Expressió i dicció.
- Introducció als rols de la Commedia dell’arte.
- Improvisació de situacions.
- Creació i representació de canovaccios.

Dimecres de 
16.30 a 18 h

6è de Primària Teatre musical.
El Rei lleó

- Jocs corporals i d’expressió.
- Continuïtat amb les improvisacions d’equip.
- Treball dels estats emocionals.
- Treball de la veu. Expressió i dicció.
- Treball de coreografies i cançons.
- Muntatge i representació d’una peça
  de teatre musical.

Dimecres de 
16.30 a 18 h
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Virolai 
Escola

Horaris Escola de teatre a ESO

Per a tots els alumnes que han fet el laboratori teatral, aquest nou bloc inicia una escola de teatre pròpia i 
amb els continguts i objectius de qualsevol escola de teatre de Barcelona.  
• L’objectiu principal d’aquest canvi va començar per consolidar una escola de teatre al Virolai, i formar alum-
nes –intèrprets- que ho desitgin. Hi poden accedir tots els alumnes que han cursat el laboratori anys anteri-
ors, i els que no, prèvia entrevista amb la coordinadora. Es farà una mostra final de tots els tallers de tots els 
nivells per a ESO i familiars.

Continguts:

Nivells 
Educatius Nom de l’activitat Continguts del curs Horari  de l’activitat

1r/2n ESO Tècniques 
d’interpretació 
L’escena de 
creació

- Jocs d’atenció i disposició actoral.
- Expressió corporal.
- Treball de la veu. Volum i dicció.
- El conflicte teatral: plantejament,
  estratègies i resolució.
- La creació col·lectiva.
- Creació i representació d’un taller de 
teatre.

Dimarts
de 16.30 a 18.00 h

3r/4t ESO Tècniques 
d’interpretació 
Procés d’un 
muntatge i treball 
davant la càmera

- Jocs d’atenció i disposició actoral.
- Expressió corporal.
- Treball de la veu. Volum i dicció.
- El bombardeig d’accions.
- Treball de taula del text teatral.
- Muntatge i representació d’una peça 
teatral.
- Introducció al treball davant la càmera: la 
presentació.
- Gravació de “la trucada”.
- Creació d’un curtmetratge.
- Rodatge d’un curtmetratge.

Dijous  
de 16.00 a 17.30 h



Virolai 
Escola

Notes
(Si hi ha alguna 
incompatibilitat horària 
amb alguna altra activitat 
feu-la constar a l’apartat 
d’observacions)

• Els grups acabaran de configurar-se per cursos segons el nombre 
d’alumnes per grup, ajuntant dos cursos si fos necessari (menys de 6 
alumnes matriculats), o dividint-lo si superés el màxim de 12 alumnes 
per grup.

• La matrícula del curs obliga a cursar un mínim d’un trimestre.

• Es lliuraran informes trimestrals de seguiment.

Sessions obertes
• Mostra de teatre al juny.

Reunió informativa
•  Dimarts 7 de juny a les 18.00h (telemàtica)

•  Dijous 8 de setembre a les 18:00 (telemàtica)

Preu
• 185 €/trimestre.
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Nivells 
Educatius

Nom de l’activitat Continguts del curs Horari  de l’activitat

P3 El joc del 
moviment

- Descoberta de les textures, sensacions i percepcions a partir 
del joc.
- Jocs de psicomotricitat.
- L’expressió de les parts del cos.
- Sensibilització al moviment a partir de la música.
- Danses i cançons.
- L’hora del conte.
-  Aportació dels continguts treballats afavorint la interacció 
de les famílies.

1 sessió setmanal

Dijous de 17.00 a 18.15 

Preu: 37 €/mes

P4 Expressió 
corporal i joc 
creatiu

- Jocs de psicomotricitat.
- Jocs d’expressió corporal i de relació amb l’espai.
- Creació de dibuixos i màscares, i la seva expressió.
- Primeres pautes d’improvisació.
- Preparació d’un conte en anglès englobant tots els conceptes 
donats durant el curs.
-  Aportació dels continguts treballats  
afavorint la interacció de les famílies.

1 sessió setmanal

Dilluns de 14.00 a 15.00

Preu: 37 €/mes

P5 El joc teatral - Jocs de psicomotricitat i expressió.
- El joc creatiu.
- Sensibilització del moviment amb música.
- El conte com a situació teatral.
- Primeres pautes d’improvisació.
- Preparació d’un conte en anglès englobant tots els 
conceptes donats durant el curs.
-  Aportació dels continguts treballats  
afavorint la interacció de les famílies.

1 sessió setmanal

Dilluns de 14.00 a 15.00

Preu: 37€/mes

Virolai 
Petit

Horaris Activitat Cos i creativitat  P3, P4 i P5

Notes
• La matrícula del curs obliga a cursar un mínim d’un trimestre.
• El grup de P3 es tancarà amb un màxim de 8 alumnes i P4 i P5 amb 
un màxim de 10. 
• Les places són limitades.
• Es lliuraran informes trimestrals. 
• Cal que el/la  nen/a vagi vestit amb roba còmoda.
• Sessions obertes: Festa final de curs al mes de juny.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimecres 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)



Virolai 
Grimm

Horaris Activitat Cos i creativitat  P3, P4 i P5

Nivells 
Educatius

Nom de l’activitat Continguts del curs Horari  de l’activitat

P3 El joc del 
moviment

- Descoberta de les textures, sensacions i percepcions a partir 
del joc.
- Jocs de psicomotricitat.
- L’expressió de les parts del cos.
- Sensibilització al moviment a partir de la música.
- Danses i cançons.
-  Aportació dels continguts treballats afavorint la interacció 
de les famílies.

1 sessió setmanal

Dijous de 17.00 a 18.00 h

Preu: 37 €/mes

P4 Expressió 
corporal i joc 
creatiu

- Jocs de psicomotricitat.
- Jocs d’expressió corporal i de relació amb l’espai.
- Creació de dibuixos i màscares, i la seva expressió.
- Primeres pautes d’improvisació.
- Preparació d’un conte en anglès englobant tots els conceptes 
donats durant el curs.
-  Aportació dels continguts treballats  
afavorint la interacció de les famílies.

1 sessió setmanal

Dijous de 17.00 a 18.00 h

Preu: 37 €/mes

P5 El joc teatral - Jocs de psicomotricitat i expressió.
- El joc creatiu en llengua anglesa.
- Sensibilització del moviment amb música.
- El conte en anglès com a situació teatral.
- Primeres pautes d’improvisació.
- Preparació d’un conte en anglès englobant tots els 
conceptes donats durant el curs.
-  Aportació dels continguts treballats  
afavorint la interacció de les famílies.

1 sessió setmanal

Dijous de 17.00 a 18.00 h

Preu: 37 €/mes
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Notes
• La matrícula del curs obliga a cursar un mínim d’un trimestre.
• El grup de P3 es tancarà amb un màxim de 8 alumnes i P4 i P5 amb 
un màxim de 10. 
• Les places són limitades.
• Es lliuraran informes trimestrals. 
• Cal que el/la  nen/a vagi vestit amb roba còmoda.
• Sessions obertes: Festa final de curs al mes de juny.

Reunió informativa
• Dimecres 8 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 7 de setembre a les 18:00 (telemàtica)



Reina 
Elisenda

Horaris Joc expressiu teatre

Nivells 
Educatius

Nom de l’activitat Continguts del curs Horari  de l’activitat

P3 El joc del 
moviment 

- Descoberta de les textures, sensacions i percepcions a partir 
del joc.
- Jocs de psicomotricitat.
- L’expressió de les parts del cos.
- Sensibilització al moviment a partir de la música.
- Danses i cançons.
- L’hora del conte. Jocs expressius vinculats a cada història.
- Preparació d’una aula oberta englobant els aspectes 
treballats al llarg del curs.

Dilluns

17h a 18h

Preu: 37 €/mes

P4 i P5 Expressió 
corporal i joc 
creatiu

- Jocs de psicomotricitat i d’expressió corporal.
- Incorporació de la paraula en tots els exercicis.
- Danses i cançons.
- Introducció a l’expressió dels estats emocionals.
- Apropament als contes coneguts com a estructura teatral.
- Preparació d’una aula oberta englobant tots els conceptes 
donats al llarg del curs.

Dimarts

17h a 18h

Preu: 37 €/mes

1r i 2n de 
Primària

Joc teatral 
(El conte conegut)

- Jocs de desinhibició i cohesió de grup.
- L’expressió de les parts del cos.
- Manipulació d’un titella creat a partir d’un model.
- El conte com a situació teatral.
- Els personatges dels contes.
- Muntatge i representació d’un conte conegut.

Dimarts

17h a 18h

Preu: 37 €/mes

3r i 4t de 
Primària

Tècniques
d’improvisació i 
teatre corporal

- Jocs corporals i d’expressió.
- El Match d’improvisació.
- Treball dels estats emocionals.
- Treball de la veu. Volum i dicció.
- Introducció a la màscara neutra.
- Creació i representació d’un taller englobant les disciplines 
treballades al llarg del curs.

Dimecres

17h a 18h

Preu: 37 €/mes

5è i 6è de 
Primària

Teatre musical.
El Rei lleó

- Jocs corporals i d’expressió.
- Continuïtat amb les improvisacions d’equip.
- Treball dels estats emocionals.
- Treball de la veu. Expressió i dicció.
- Treball de coreografies i cançons.
- Muntatge i representació d’una peça de teatre musical.

Dijous

17h a 18h

Preu: 37 €/mes
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A continuació us fem arribar la programació de Joc Expressiu i Teatre dins del curs 2022-23. Els continguts 
seguiran la programació establerta, adaptant-se als diferents possibles escenaris (classes presencials - clas-
ses i recursos online).

Els grups només s’obriran si hi ha un mínim de 6 inscrits.



Reina 
Elisenda

Horaris Joc expressiu teatre

Notes
• Màxim 8 alumnes per al grup de P3, 10 per als grups de P4 i P5 i 12 
per a Primària. 

• Les places són limitades. 

• Es lliuraran informes trimestrals. 

• Cal que el/la nen/a vagi vestit amb roba còmoda.  

Reunió informativa
• Dijous 9 de juny a les 18.00h (telemàtica)

• Dimarts 6 de setembre a les 18:00 (telemàtica)
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Junts per ajudar a créixer

Virolai PETIT
C/ Escorial, 209-211  
Tel. 932 849 944
08024 Barcelona  

Virolai GRIMM
C/ San Quintí, 19  
Tel. 934 366 162 
08026 Barcelona  

Virolai ESCOLA
C/ Ceuta s/n
Tel. 932 846 343 
Fax. 932 846 4 58
08032 Barcelona

virolai@virolai.com
www.virolai.com

Escola Reina Elisenda Virolai
Olot, 18
08024 Barcelona

Tel. 932 844 080

escola@reinaelisenda.virolai.com
www.virolai.com

Centres Concertats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya


