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Inscripcions 

· Les inscripcions es realitzaran on 
line per tal d’evitar desplaçaments.

 Calendari d’inscripcions:
 · Període 1 reinscripció: del 1 al 6 
de juliol (només per renovar plaça o 
activitat que garanteix continuïtat). 

 · Període 2 canvi d’activitat: del 
7 al 13 de juliol (permet canviar 
d’activitat en cas de no voler con-
tinuar amb la del curs anterior).

 · Període 3 altes noves: del 16 al 
22 de juliol (per tothom que sigui 
nou a l’activitat).

· El pagament de la quota inicial es 
farà on line i l’entrega de la docu-
mentació es farà via mail a sarria.
extraescolars@escolapia.cat. El 
pagament és necessari per tenir 
la plaça assegurada.

· La inscripció a l’Escola de Música 
es realitzarà on line amb els ma-
teixos terminis que les activitats 
esportives.

· NOVETAT: Les activitats del 
programa d’iniciació esportiva de 
P3 a 2n de primària de divendres 
tindran un descompte del 30%, 
quan el participant ja realitzi una 

activitat de dos dies durant la 
setmana. Aquest descompte es 
regularitzarà i s’aplicarà des de la 
quota del mes d’octubre del 2020.

· Quan un grup s’ompli, s’obrirà una 
llista d’espera.

· Les inscripcions a una activitat 
són per a tot el curs. En cas de 
quedar places lliures, aquestes 
restaran obertes fins a completar 
el màxim de les inscripcions.

· Els participants de fora de l’Escola 
Pia de Sarrià han de lliurar una fo-
tografia mida carnet, fotocòpia de 
la tarja Catsalut i, en cas d’esport 
federat, una fotocòpia del DNI.

· La direcció es reserva el dret 
d’anul·lar els grups que no comp-
tin amb un nombre mínim de parti-
cipants matriculats.

· L’import de la quota és únic i per 
a tot el curs. El pagament de la 
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Activitats

01  Els dies de pluja es faran totes 
les activitats. Les activitats a 
l’aire lliure es reubicaran fent 
ús de les zones cobertes.

02  Les activitats començaran 
el 13 de setembre del 2021 
coincidint amb el primer dia 
d’escola, i finalitzaran el darrer 
dia del curs escolar.

03  En els entrenaments cal po-
sar-se roba i calçat adient per 
a la pràctica esportiva. 

04  Per a l’activitat de pàdel, cal 
que cada jugador/a porti la 
seva pala. Durant el mes de 
setembre, els entrenadors/es 
en deixaran una i assessoraran 
en la compra d’una de nova.

05  Per a l’activitat de patins en 
línia, cada participant portarà 
els seus patins i les seves 
proteccions (mans, colzes, 
genolls i casc protector). 

06  En les competicions és obliga-
tori dur l’equipació oficial de la 
secció esportiva, tant en els 
desplaçaments com durant 
l’activitat. 

07  En el cas d’esportistes 
d’equips en competició, si es 
produeix una absència reitera-
da injustificada que perjudiqui 
el funcionament de la resta 
de l’equip, podran ser donats 
de baixa. La no assistència als 
entrenaments pot provocar la 
no convocatòria a la jornada 
de competició.

08 És recomanable no portar 
objectes de valor als entrena-
ments ni a les competicions. 
En tot cas, cal entregar-los a 
l’entrenador/a o responsable 
de l’equip i no deixar-los mai al 
vestidor. L’Escola no se’n farà 
responsable en cap cas.

quota de les activitats es divideix 
en nou pagaments. El primer pa-
gament s’efectuarà en el moment 
de realitzar la inscripció, la resta 
de quotes quedaran repartides en 
vuit pagaments des del mes d’oc-
tubre fins el mes de maig. L’equi-
pació esportiva, en cas de ser 
necessària, es facturarà un cop 
entregada. En cas de ser baixa, no 
se’n retornarà l’import.

· La Secció Esportiva garanteix 
plaça a tots el participants d’ac-
tivitats escolars del curs anterior. 
Dins els períodes 1 i 2.

· En cas de canvi de normativa de-
gut al COVID-19, la secció esporti-
va es pot veure obligada a adaptar 
els horaris i lloc de realització de 
l’activitat, per tal de complir les 
normatives d’aforament i higiene. 
Aquests canvis seran comunicats 
prèviament a les famílies.
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Escola de Bàsquet DV 16.00-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€

Escola Bàsquet -2 dies- DT-DJ 17.00-18.30 473,40€ 52,60€ 52,60€

Bàsquet (3r a 6è) Consell DT-DJ 17.00-18.30 583,20€ 64,80€ 64,80€

PRE-INFANTIL FCB DT- DJ 17.30-19.00 690,30€ 76,70€ 76,70€

INFANTIL FCB DT-DJ 17.30-19.00 690,30€ 76,70€ 76,70€

CADET FCB (3r-4t ESO) A DETER. A DETER. 690,30€ 76,70€ 76,70€

Bàsquet Júnior A DETER. A DETER. 742,95€ 82,55€ 82,55€

Bàsquet Senior A DETER. A DETER. 742,95€ 82,55€ 82,55€

Bàsquet 

Bàsquet masculí i femení

Alumnes Període

Escola de Bàsquet

Bàsquet Escolar (Consell)

Bàsquet Federat

1r-2n primària

3r a 6è primària

1r ESO - Sènior

De setembre 
a juny

Escola de Bàsquet. Els objectius són: millorar la coordinació oculo-manual, la 
tècnica individual, el bot de la pilota, etc., amb una visió panoràmica, i l’orienta-
ció espacial entre els companys i la pilota. 

Bàsquet Escolar. Els objectius són: millorar la tècnica individual (bot, passada i 
tir), així com les parades a un o dos temps i entrades a cistella, i iniciar-se en la 
tàctica col·lectiva. Aquesta activitat està dins del programa de competició del 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Bàsquet Federat. Els objectius són: perfeccionar la tècnica individual, consoli-
dar els sistemes tàctics ofensius i defensius, i millorar el rendiment en la com-
petició esportiva. Aquesta activitat està dins del programa de competició de 
la Federació Catalana de Bàsquet (FCB).
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Escola de Futbol DV 1600-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€ 

Futbol Escolar DT-DJ 17.00-18.30 583,20€ 64,80€ 64,80€

Futbol Aleví (5è) Federat DL-DC 17.00-18.30 735,30€ 81,70€ 81,70€

Futbol Aleví (6è) Federat DL-DC 17.00 -18.30 735,30€ 81,70€ 81,70€

Futbol Infantil Federat DC-DV 15.00-17.00 735,30€ 81,70€ 81,70€

Futbol Cadet Federat A determinar 18.30-20:00 735,30€ 81,70€ 81,70€

Futbol Juvenil Federat DT-DJ 18.30-20.00 735,30€ 81,70€ 81,70€

Futbol
Alumnes Període

Escola de Futbol

Futbol Escolar

Futbol Federat

1r-2n primària

3r a 4rt primària

5è primària a Universitaris

Escola de Futbol. Els objectius són: millorar la coordinació oculo-pèdica, la 
tècnica individual, la conducció de la pilota amb una visió panoràmica, i l’orien-
tació espacial entre els companys i la pilota. 

Futbol Escolar. Els objectius són: millorar la tècnica individual i el colpeig de 
la pilota amb la cama hàbil/no hàbil, realitzar conduccions de la pilota amb 
una bona coordinació oculo-pèdica, amb el cap aixecat i amb visió tàctica, i 
iniciar-se en la tàctica col·lectiva. Aquesta activitat està dins del programa de 
competició del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Futbol Federat. Els objectius són: perfeccionar la tècnica individual, introduir i 
consolidar els sistemes tàctics ofensius i defensius, i cercar el rendiment amb 
la competició esportiva.  Aquesta activitat està dins del programa de compe-
tició de la Federació Catalana de Futbol (FCF).

De setembre 
a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Taekwondo DL-DC 17.00 -18.30 522,90€ 58,10€ 58,10€

Judo DT-DJ 17.00-18.30 503,55€ 55,95€ 55,95€

Kodocan DV 16.00-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€

Taekwondo - 
Judo - kodocan
Alumnes Període

Taekwondo

Judo

Kodocan

P5 a 2n ESO

P5 a 2n ESO

P3 a P5

Taekwondo. Els objectius són: millorar les capacitats físiques bàsiques es-
pecífiques de l’activitat (flexibilitat, força i velocitat), reconèixer els diferents 
gestos bàsics de les puntades (frontal/lateral), i conèixer les diferents accions 
de combat.

Judo. Els objectius són: dominar les tècniques de lluita de peu i a terra, tenir 
control sobre la projecció d’uke, i iniciar-se en les competicions interescolars.

Kodocan (escola de judo). Els objectius són: millorar les capacitats físiques 
i psicomotrius mitjançant la pràctica d’activitats de prelluita, en concret, del 
Judo. Aquesta activitat fomenta el treball en equip i el respecte.

De setembre 
a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Natació 
Iniciació I

DL-DC /
DT-DJ

16.00-18.30 540€ 60€ 60€

Natació 
Iniciació II

DL-DC /
DT-DJ

17.00-18.30 540€ 60€ 60€

Natació 
Perfeccionament I

DL-DC /
DT-DJ

17.00-18.30 540€ 60€ 60€

Natació 
Perfeccionament II

DL-DC /
DT-DJ

17.30-19.00 540€ 60€ 60€

Natació (1r a 6è) DV 16:00-17.30 378€ 42€ 42€

Natació Sincronitzada DV 17.00-19.00 501,75€ 55,75€ 55,75€

Natació -
N. Sincronitzada
Alumnes Període

Natació Iniciació I 

Natació Iniciació II

Natació Perfeccionament I

Natació Perfeccionament II

Natació Sincronitzada

P3 - P4

P5 a 2n

3r a 6è

1r ESO a 2n BAT

3r primària a 2n ESO

Natació Iniciació I. Els objectius són: realitzar una bona familiarització amb el 
medi aquàtic, experimentar el control de flotació, realitzar petits desplaçaments 
amb o sense material de suport i fer salts amb entrada a l’aigua.
tNatació Iniciació II. Els objectius són: consolidar la familiarització amb el medi 
aquàtic, iniciar les diferents tècniques bàsiques d’estils (crol, esquena i braça), 
realitzar salts des de diferents alçades i iniciar-se en el capbussament.

Natació Perfeccionament I. Els objectius són: millorar i perfeccionar les diferents 
tècniques d’estils, realitzar les sortides i viratges de competició, i iniciar-se en les 
diferents competicions de natació. Aquesta activitat està dins del programa de 
competició del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Natació Perfeccionament II. Els objectius són: el perfeccionament de les di-
ferents tècniques d’estils, assolint el màxim rendiment davant de les diferents 
competicions, i l’especialització dels nedadors en una tècnica d’estil. Aquesta 
activitat està dins del programa de competició del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona (CEEB).

Natació Sincronitzada. La natació artística és un esport molt complet, té com 
a objectiu el treball de la coordinació motriu, la flotabilitat i gestió la respiració 
dins l’aigua. Gran part de la classe es destina a treballar tècnica més específi-
ca de la sincro: figures, desplaçaments, coreografies, flotacions, posicions en 
grup, salts, etc.

De setembre 
a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Pàdel Infantil DL-DC / DT-DJ 17.00-18.30 622,80€ 69,20€ 69,20€

DV 16.00-17.30 435,60€ 48,40€ 48,40€

PÀDEL JOVE DC-DV 15.15-16.45 752,40€ 83,60€ 83,60€

DT-DJ 17.00-18.30 752,40€ 83,60€ 83,60€

Pàdel
Alumnes Període

Pàdel Infantil

Pàdel Jove

3r-6è primària

1r Eso a 2n BAT

Pàdel Infantil. Activitat dirigida a nens i nenes de 3r a 6è de primària. Els 
objectius són: introduir els diferents gestos tècnics bàsics del pàdel (dreta, 
revés, volea, esmaixada, globus i servei), millorar la coordinació de la pala i la 
pilota en l’espai i el temps, i conèixer el sistema de puntuació del pàdel.

Pàdel Jove.  Activitat dirigida a joves de 1r d’ESO a 2n de batxillerat. Els objec-
tius són: consolidar els diferents gestos tècnics bàsics del pàdel amb intenció 
tàctica (dreta, revés, volea, esmaixada, globus i servei), introduir els gestos 
tècnics ampliats (sortides de paret de fons, lateral i doble paret), treballar els 
sistemes tàctics amb la parella a nivell de defensa i d’atac, i iniciar-se en la 
competició interclubs de pàdel.

Pàdel Adults

Pàdel Infantil i Jove

De setembre 
a juny

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Pàdel Adults - - 536,40€ 59,60€ 59,60€ 
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Gim. Rítmica DL-DC 17.00 -18.30 515,70€ 57,30€ 57,30€

Gim. Rítmica grup tecnificació DL -DC-DV 16.00-17.30 740,25€ 82,25€ 82,25€

G. Rítmica
Alumnes Període

Rítmica Iniciació

Rítmica Escolar

P5 a 2n de primària

3r a 6è de primària

Rítmica Iniciació. Els objectius són: millorar la coordinació dinàmica general, la 
motricitat fina i la flexibilitat mitjançant els aspectes de la gimnàstica rítmica; 
iniciar-se en les diferents tècniques de la gimnàstica rítmica com els des-
plaçaments, els salts, les tombarelles i els equilibris dinàmics; i realitzar petites 
coreografies de grup. 

Rítmica Escolar. Els objectius són: millorar i perfeccionar la coordinació dinà-
mica general, la motricitat fina i la flexibilitat mitjançant els aspectes de la gim-
nàstica rítmica; perfeccionar les diferents tècniques de la gimnàstica rítmica 
com els desplaçaments, els salts, les tombarelles i els equilibris dinàmics; i 
iniciar-se en la competició esportiva individual i en grup. Aquesta activitat està 
dins del programa de competició del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
(CEEB).

De setembre 
a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

First Dance DV 16.00-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€

First Dance DL-DC 17.00 -18.30 473,40€ 52,60€ 52,60€

First Dance DT-DJ 17.00 -18.30 473,40€ 52,60€ 52,60€

Urban Dance DL-DC 17.00 -18.30 473,40€ 52,60€ 52,60€

Dance Patins Línia
- Skate

Diveresport

Alumnes

Alumnes

Alumnes

Període

Període

Període

First Dance

Urban Dance

P5, 1r i 2n primària

P4 a 2n primària

P3 i P4

3r a 6è primària
De setembre 
a juny

De setembre 
a juny

First Dance. Els objectius són: millorar la coordinació i la motricitat fina 
mitjançant el ball i la música, i realitzar petites coreografies individuals i en 
petit grup.

Urban Dance. Els objectius són: millorar les tècniques de ball i interpretació, i 
realitzar coreografies individuals i en petits grups.

Els objectius són: millorar la coordinació dinàmica general i la motricitat de llis-
cament amb patins, iniciar-se en la pràctica del pas de patinador com a eina 
de desplaçament, realitzar exercicis d’habilitat per poder realitzar girs, canvis 
de sentit i direcció i aturades, i gaudir de la pràctica esportiva mitjançant el 
joc amb patins.

Activitat dirigida a nens i nenes de P3 i P4. Els objectius són: millorar la coor-
dinació dinàmica general i la motricitat fina, treballar les reptacions per terra, 
els salts, els girs, els voltejos i els equilibris dinàmics i estàtics, i treballar amb 
diferents tipus d’elements amb la mà i el peu.

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Patins Línia / Skate DV 16.00-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Diveresport DM-DC / DM-DJ 17.00-18.30 477,90€ 53,10€ 53,10€

De setembre 
a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Multiesport DL - DC 17.00 -18.30 473,40€ 52,60€ 50,60€

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Cros - - 82,00€ 82,01€ -

Multiesport

Cros

Escacs
Alumnes

Alumnes

Període

Període

P5 a 2n primària

P5-ESO

De setembre 
a juny

De setembre 
a juny

Període

De setembre a juny

Període

De setembre a juny

Els objectius són: millorar la coordinació dinàmica general i la motricitat fina 
amb la mà, el peu i els instruments;  millorar la conducció i el bot amb pilota 
amb una bona visió panoràmica; i iniciar-se en la pràctica dels esports d’equip. 

Els membres de la secció de cros participen al Challenge Cros del CEEB, 
que està format per 10 curses per diferents parcs de Barcelona.

Els escacs potencien la intel·ligència emocional del nen/a i de l’adolescent. 
Aquest esport fomenta els valors positius, la sociabilitat, la resistència a les 
frustracions, el control de la impulsivitat, el saber perdre i acceptar els contra-
temps aprenent a superar-los.

L’objectiu és que els nens i nenes gaudeixin de la música mitjançant el cant, i par-
ticipin de tots els valors d’un cor: proximitat, estima, unió, companyerisme, equip, 
empatia, diversió, rialles, emoció, transmissió de sentiments, etc. Cantem tot tipus 
de repertori, des de cançons tradicionals catalanes a pop rock internacional. Fem 
un mínim de dos concerts cada any; un per Nadal i un altre pel Dia de la Família. 

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Escacs 1r a 6è DL-DC / DT-DV 14.00-14.45 412,20€ 45,80€ 45,80€

CATEGORIA DIES  HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Coral 1r i 2n DT 14.00-14.45 56,00€ PAGAMENT ÚNIC

Coral 3r a 6è DC 14.00-14.45 56,00€ PAGAMENT ÚNIC

Coral

Teatre

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Teatre 3r a 6è DT 14.00-14.45 268,65€ 29,85€ 29,85€

Si t’agrada actuar o simplement vols perdre la por escènica, aquesta és la teva 
activitat. Mitjançant jocs i dinàmiques, aprendràs tècnica vocal i corporal. Durant 
el curs prepararem dues obres de teatre que representarem davant les famílies.

Període

De setembre a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

 Anglès P4 i P5  DL-DC 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès 1r i 2n DT-DV 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès 3r i 4t DL-DC 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès 5è i 6è DT-DJ 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès ESO  PET DT-DJ 17.00-18.00 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès ESO FIRST DT-DJ 17.00-18.00 526,05€ 58,45€ 58,45€

 Anglès ESO Reforç 
 1r i 2n ESO

DL 17.00-18.00 1052,10€ 116,9€ 116,9€

Fun Fridays P3 i P4 DV 16.00-17.30 334,80€ 37,20€ 37,20€

Alemany P4 DV 14.00-14.45 268,65€ 29,85€ 29,85€

Alemany P5 DT-DJ 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45€

Alemany 1r  DV 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45 €

Alemany 2n i 3r DT-DJ 14.00-14.45 526,05€ 58,45€ 58,45 €

Alemany 4t, 5è i 6è DL-DC 14.00-14.45 526,05€ 58,45 € 58,45€

Música

Itinerari Primària Musical 

Idiomes
El conveni de vinculació amb el Conservatori del Liceu permet que tots els 
alumnes de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç adquireixin les competències ne-
cessàries per a la pràctica de la música. Preveiem diversos itineraris en funció 
de les edats i nivells, per tal que els alumnes avancin segons la seva motiva-
ció, la seva dedicació i el seu talent. 

L’itinerari de primària musical comprèn assignatures teòriques i instrumentals. 
En horari lectiu els alumnes inscrits fan llenguatge musical i cant coral (a partir 
de 3r de primària), i en horari extraescolar de migdia o tarda, les assignatures 
instrumentals. 
El preu inclou l’avaluació de les assignatures teòriques, instrumentals i les cantates. 

Assignatura instrumental

1r de primària 
Roda d’instruments 
(1 hora setmanal petit grup) 
Preu: 883,80€ (99,20€ Pag/mensual) 

2n de primària 
Taller d’instrument 
(1 hora setmanal petit grup) 
Preu: 883,80€ (99,20€ Pag/mensual)

3r i 4t de primària 
Instrument 
(30 minuts individual) 
Preu: 1146,15€ (127,35€ Pag/mensual) 

5è i 6è de primària 
Instrument 
(30 minuts individuals) 
Preu: 1146,15€ 
Conjunt instrumental 
(1 hora conjunt / 30 minuts petit grup) 
Preu: 359,10€ (33,90€ Pag/mensual)

Oferta optativa

2n instrument
1 hora de cant coral per als alumnes 
de 1r o 2n de primària 
Prova de nivell

Quota a determinar

Anglès / Alemay. Els objectius són repassar i ampliar continguts d’anglès i 
alemany seguint una metodologia on es combina la diversió i aprenentatge. 
La preparació pels exàmens oficials de Cambridge (YLE, KET, PET and FIRST) 
formen part del nostre currículum.

Fun Fridays. Mitjançant diferents workshops : Show&Tell, Story Telling, Out-
door Games, Arts&Crafts, Sing&Dance and Festivals, els nens i nenes s’aniran 
familiaritzant en l’us de la llengua anglesa d’una manera totalment lúdica. 

Període

De setembre a juny

Període

De setembre a juny
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Música

Sensibilització 

Aprofundiment 

Estudis lliures  

Escola de Música (horari de tarda) 
A més de la Primària Musical, l’Escola de Música de l’Escola Pia Sarrià-Calas-
sanç ofereix assignatures teòriques i de pràctica instrumental en horari de 
tarda. Acull en horari extraescolar alumnes que per algunes circumstàncies 
personals no fan l’itinerari de la Primària Musical, però volen cursar els estu-
dis de nivell Bàsic del Conservatori del Liceu. L’Escola de Música també acull 
alumnes de l’Escola que cursen l’ESO o el batxillerat, i està oberta a familiars, 
professors/es i altres alumnes interessats, encara que no estiguin escolarit-
zats a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç. Els alumnes poden cursar programes que 
condueixen als diplomes del Conservatori del Liceu o cursar estudis lliures 
sense certificació acadèmica.

Curs adreçat als alumnes més petits (de 4 i 5 anys), perquè s’iniciïn en el món 
de la música, desenvolupin les seves capacitats musicals i creatives, a través 
del joc, la cançó, el ritme i el moviment. 

Sensibilització musical 
(1 hora setmanal) 
Preu: 892,80€ (99,20€ Pag/mensual)

L’itinerari d’aprofundiment va dirigit a tots aquells alumnes que voldran accedir 
a estudis reglats de grau professional o no reglats de nivell avançat. 

Instrument (30 min) 
Llenguatge musical (1 hora) 
Preu total: 2003,40€ (222,6€ Pag/mensual)

L’itinerari d’estudis lliures està pensat per a alumnes que han acabat el nivell 
Bàsic, o bé alumnes de secundària o adults que volen iniciar-se en un ins-
trument o continuar d’una manera regular l’aprenentatge musical de manera 
individualitzada. És un itinerari sense avaluacions. 

Els preus d’aquest itinerari no inclouen l’avaluació.

Preu 30 minuts: 1146,15€ (127,35€ Pag/mensual)
Preu 60 minuts: 2292,30€ (254,905€ Pag/mensual)
 Nivell bàsic 

BÀSIC 1 
Instrument (30 min) 
Llenguatge musical (1 hora) 
Cant coral (30 min) 
Preu: 1395,45€ (155,05€ Pag/mensual)

BÀSIC 2 
Instrument (30 min) 
Llenguatge musical (1 hora) 
Cant coral (30 min) 
Preu: 1636,65€ (181,85€ Pag/mensual)

BÀSIC 3 I BÀSIC 4 
Instrument (30 min) 
Llenguatge musical (1 hora) 
Cant coral (30 min/1 hora) 
Preu: 1880,15 (208,90€ Pag/mensual)

BÀSIC 5 I BÀSIC 6 
Instrument (30 min)
Llenguatge musical (1 hora) 
Cant coral (30 min/1 hora) 
Preu: 2186,550€ (242,95€ Pag/mensual)

Període

De setembre a juny
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CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Catequesi 1ª Comunió DV 15.50 -17.00 55€ - - CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

5è i 6è primària DV 15.50- 17.00 60€* - -

ESO DV 14.45-15.45 60€* - -

CATEGORIA DIES HORES
QUOTA 
ANUAL

QUOTA 
INICIAL

8 QUOTES
RESTANTS

Catequesi Confirmació DC 13.50-14.40 30€ - -

Pastoral
Alumnes Alumnes

Alumnes

Període Període

Període

3r i 4t de primària 5è a 4t ESO

4t ESO

De novembre a 
abril 

De mitjans 
d’octubre a maig.

De mitjans 
d’octubre a maig.

Dos cursos per preparar-se per a rebre el sagrament de l’Eucaristia. Una opor-
tunitat per viure en petit grup l’experiència de la iniciació cristiana.

Informació i inscripció: via circular informativa a la reunió de pares de Cicle Mitjà.
Responsable: josefina.jou@sarria.epiaedu.cat

Els grups Mou-te permeten fer un camí d’amistat, de creixement, significació, 
recerca, reflexió i aprofundiment en el compromís cristià a través d’activitats 
lúdiques.

Informació i inscripció: setembre-octubre a partir de les circulars, inscripció 
on-line.

* Inclosa en el preu la samarreta Mou-te.

Una oportunitat per prendre consciència del compromís cristià i preparar-se 
per rebre el sagrament de la confirmació.

Informació i inscripció: via circular informativa als alumnes de 4t d’ESO.
Responsable: josefina.jou@sarria.epiaedu.cat

Grups Mou-te
CATEQUESI  1ª COMUNIÓ

CATEQUESI  CONFIRMACIÓ (Grups GR)
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Piscina climatitzada de 25x12m 
amb sis carrers.

· De dilluns a divendres: 7.30-8.30  /   
  14.00-15.00  / 19.00-22.00 
· Dissabte: 10.00-14.00 

Sala de fitness amb zona de treball 
cardiovascular, pes lliure, màquines 
de musculació i TRX

· De dilluns a divendres: 15.15-22.00 

Quotes mensuals
Mare/pare alumne/a 35€
Usuari extern 41€

+ info
sarria.extraescolars@escolapia.cat

Club Esportiu



Horari d’administració de l’escola
(1r pis)
Matí: 8.30h - 14.30h
Tarda: 15.30h - 17.30h
Divendres: 8.30h - 14.30h

Horari de l’ofcina d’esports 
(poliesportiu)
Tarda: 16.00h  - 20.30h

Secció Esportiva Escolapis Sarrià
C. Immaculada, 25-35
08017 Barcelona

T. 93 212 09 08
Fax 93 253 15 83
sarria.extraescolars@escolapia.cat

www.sarria.escolapia.cat
@escolapiasarria


