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Escola de dansa

L’escola de dansa Utmar Dance està oberta a tots els públics, des dels 3 anys fins a adults. Totes 
les edats tenen cabuda a la nostra escola. Treballem amb els petits per introduir-los en el món de la 
dansa. Fomentem el treball físic i la consciència corporal entre els joves. I fins i tot acabem amb grups 
professionals i dedicats a la dansa.

Alumnes de Escola Utmar
Modalitat Alumnes Dia Hora Sala Preu mensual

Baby Dance EI3-EI4 Divendres 17:00-18:00 Mina 25€
Baby Dance EI5 Divendres 17:00-18:00 Molí 25€

Dansa Moderna EP1 Dilluns i dimecres 17:00-18:00 Molí 39€
Dansa Moderna EP2 Dimarts i dijous 17:00-18:00 Macael 39€
Dansa Moderna EP3 Dimarts i dijous 17:00-18:00 Molí 39€
Dansa Moderna EP4 Dimarts i dijous 17:00-18:00 Mina 39€
Dansa Moderna EP5 Dilluns i dimecres 17:00-18:00 Macael 39€
Dansa Moderna EP6-1r ESO Dilluns i dimecres 17:00-18:00 Mina 39€
Dansa Moderna 2n ESO Dilluns i dimecres 18:00-19:00 Macael 39€
Dansa Moderna 3r ESO Dilluns i dimecres 18:00-19:00 Mina 39€
Dansa Moderna 4t ESO Dimarts i Dijous 18:00-19:00 Mina 39€

Alumnes d’altres centres escolars i adults*
Modalitat Alumnes Dia Hora Sala Preu mensual

Dansa Moderna EI3-EI4-EI5-EP1-EP2-EP3 Divendres 18:00-19:00 Molí 25€
Dansa Moderna EP4-EP5-EP6-1r ESO Dilluns i dimecres 18:00-19:00 Molí 39€
Dansa Moderna 2n ESO Dilluns i dimecres 18:00-19:00 Macael 39€
Dansa Moderna 3r ESO Dilluns i dimecres 18:00-19:00 Mina 39€
Dansa Moderna 4t ESO-1r BTX Dimarts i dijous 18:00-19:00 Mina 39€
Dansa Moderna 2n BTX-Universitat Dilluns 19:00-20:00 Mina 25€

Body Dance Adults Dimarts i dijous 19:00-19:50 Mina 39€
Zumba Adults Dimarts i dijous 18:00-19:00 Molí 39€

Els cursos comencen a l’octubre i finalitzen al juny amb el Festival de Dansa Utmar Dance en què participen tots els alumnes.

La direcció es reserva el dret de modificar horaris i instal·lacions en funció del volum d’inscripcions. 

*Els alumnes que no siguin de l’Escola Utmar hauran d’abonar 14€ (pagament únic) en concepte d’assegurança d’accidents.



Escola de futbol sala

L’escola ofereix als alumnes del centre l’oportunitat d’aprendre i gaudir del futbol sala. 
Tornarem a participar en la lliga escolar i aconseguir els bons èxits de les temporades anteriors.
El començament de l’activitat serà al mes d’Octubre i durarà fins al Juny.

ACTIVITAT ADREÇADA A: 
Alumnes d’Educació Primària.

La creació dels equips es farà per edat i les categories es reparteixen de la següent manera:
Nens i nenes de 1r i 2n de primària: Prebenjamí 
Nens i nenes de 3r i 4t de primària: Benjamí
Nens i nenes de 5è i 6è de primària: Aleví 
Nens i nenes de 1r i 2n de l’ESO: Infantil - NOVETAT

HORARI: 
L’activitat es realitzarà els dimarts i els dijous de 17:15 a 18:15 hores. 
Els alumnes aniran acompanyats des de l’escola fins a la pista d’entrenament amb els respectius entrenadors.
Pista d’entrenament: Escola Prat de la Riba, Carrer de Josep Anselm Clavé 103-105, Esplugues de Llobregat. 

Partits: Es juguen els divendres i sempre segons el calendari de la lliga escolar. La pista de joc és a concretar.

PREU: 
El pagament es realitzarà de forma trimestral. 
Es cobraran 3 quotes de 90 euros (inclou: llicència federativa, inscripció a la lliga escolar, assegurança i material d’entrenament).
Les quotes es cobraran les primeres setmanes d’octubre, gener i l’abril. 

Per qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar al Coordinador de l’escola de Futbol Sala Utmar i professor d’Educació 
Física de l’escola, Jordi Hernández (jordi.hernandez@utmar.cat).



Escola de pàdel

L’escola Utmar ofereix per tercer any aquesta activitat amb l’objectiu d’oferir als alumnes l’ocasió de conèixer l’esport del 
pàdel i les seves normes, introduir els gestos bàsics (servei, dreta,  revés...), millorar la coordinació i progressar en la seva 
pràctica. Les sessions estaran dirigides per especialistes d’aquest esport i es duran a terme a les instal·lacions del Complex 
Esportiu Municipal La Plana.

ACTIVITAT ADREÇADA A: 
Alumnes d’Educació Primària i Secundària.

HORARI DISPONIBLE: 
De 17:30h a 18:30h o de 18:00 a 19:00h, de dilluns a divendres. 
L’activitat es pot realitzar un o dos dies a la setmana.
El començament de l’activitat serà al mes d’Octubre i durarà fins al Juny (3 trimestres).

GRUPS: 
Els alumnes es distribuiran en grups de 6 participants com a màxim i 4 com a mínim. Cada grup tindrà un monitor profes-
sional i especialitzat en l’ensenyament del pàdel per infants. 
Els alumnes únicament hauran de portar la pala de pàdel per poder jugar (els primers dies se’ls pot deixar una pala fins que 
adquireixin la seva pròpia).

PREU: 
El pagament es realitzarà de forma trimestral. 

105 €/trimestre en cas de 1h/setmana 
180 €/trimestre en cas de 2h/setmana

Matrícula: 20€. Inclou samarreta personalitzada Escola de Pàdel Utmar i assegurança d’accidents.



Anglès

Un any més, l’Escola Utmar, coneixedora de la importància de l’aprenentatge de l’anglès com a 
llengua estrangera, ha confiat en KITH, empresa especialista en l’organització d’aquesta activitat. 

ACTIVITAT ADREÇADA A: 
Alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

El programa que KITH ens presenta es basa en un aprenentatge natural de la llengua, en grups reduïts, amb uniformitat 
lingüística, professorat especialitzat i classes amb dinàmica de conversa. Les classes es reforcen amb material audiovisual, 
tallers, jocs, etc. 

Per aquelles famílies interessades en ampliar la informació, podeu contactar amb la Coodinadora de l’activitat, Raquel Outerial 
(telèfon 664 767 851 / r.outerial@kith.es).

Calendari: Inici de l’activitat 12 de setembre. Grups nous 2 d’octubre.
Grups: Mínim 10 alumnes i màxim 15 per grup.

PREU: 
10 quotes de setembre a juny.
Matrícula: 45 €.

En col·laboració amb:

Les classes són impartides amb dinàmica de conversa, buscant un camí natural en l’aprenentatge de l’idioma, sense traducció  i sense deures per portar a 
casa amb la finalitat de no carregar els estudis dels alumnes.
Classes amb recursos (DVD, cançons, jocs, activitats multimèdia i noves tecnologies).
Trobareu mès informació a la seva pàgina web www.kith.es

Curs Dies Horari Quota / mes
Infantil (EI3 a EI5) Dilluns i dimecres o dimarts i dijous Migdia o tarda 45,95€
Primària (1r a 6è) Dilluns i dimecres o dimarts i dijous Migdia o tarda 45,95€

ESO Dilluns i dimecres o dimarts i dijous Migdia o tarda 45,95€



Escola de música
En col·laboració amb:

L’Escola de música té com a objectiu principal apropar l’aprenentatge musical als alumnes de l’escola. 

S’ofereixen dos tipos d’activitats:
- L’Escola de música, que té com a objectius fonamentals: gaudir de la pràctica musical a partir del repertori; desenvolupar la 
capacitat auditiva, artística i creativa; fomentar el treball dels conjunts instrumentals i vocals; i potenciar l’anàlisi per millorar la 
comprensió del llenguatge.
- Els tallers musicals, un plantejament més lúdic dins la formació musical i artística. No cal tenir coneixements previs de música 
per poder fer els tallers.

Assignatura o taller Alumnes Dia Hora Preu mensual Alumnes per grup
Sensibilització musical EI3 Dilluns 17:00-17:45 32€ 5

Iniciació musical EI4 - EI5 Dimarts o dijous 17:00-18:00 32€ 10
Prellenguatge i roda 

d’instruments
EP1 - EP2 Dimarts o dijous 17:00-18:00 32€ 10

Cant coral Primària Dimecres o divendres 17:00-18:15 15€ 10
Taller de guitarra moderna Primària i Secundària Dimecres o divendres 17:00-18:00 36€ 5

Taller de cant modern A partir de EP5 Dimecres o divendres 17:00-18:00 36€ 5
Taller de piano modern, jazz, 

blues, latin i rock
Primària i Secundària Dimarts o dijous 17:00-18:00 36€ 5

Taller instrumental de
percussió. Batucada

A partir de EP3 Dimecres o divendres 17:00-18:15 30€ 10

Taller de combo: Vols formar 
part d’una banda musical?

A partir de EP5 Dilluns o divendres Dilluns 17:00-18:15
Divendres 18:00-19:15

32€ 5

La direcció es reserva el dret de modificar horaris en funció del volum d’inscripcions o d’anul·lar els grups que no tinguin un nombre mínim d’alumnes matriculats.



Utmar Tech

Utmar Tech té com a principal objectiu acompanyar als nostres joves en l’aprenentatge de les noves tecnologies i el llenguatge 
del futur: la programació.

A través del joc i reptes en equip els alumnes treballaran en diferents mòduls al llarg del curs: 
• la programació, 
• la robòtica, 
• els drons, 
• el disseny 
• i la impressió 3D. 

Tots els nostres participants  gaudiran construint els seus propis robots, dissenyant els seus propis videojocs, dibuixant i 
imprimint en 3D i fent volar el dron que crearan al final del curs.

ACTIVITAT ADREÇADA A: 
Alumnes d’Educació Primària i Secundària.

Calendari: Inici de l’activitat a l’octubre.
Grups: Mínim 9 alumnes i màxim 15 per grup. En funció de les edats.

HORARI: 
L’activitat es realitzarà els divendres de 17:00 a 18:00 hores a la nova aula Challenge Classroom, del Carrer Pubilla Casas nº16, 
Esplugues de Llobregat.

PREU: 
Matricula: 25€ (un únic pagament)
Quota mensual: 25€ 

En col·laboració amb:
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Podeu demanar més informació i els formularis d’inscripció a Secretaria de l’escola. 
També podeu fer les inscripcions online a la nostra pàgina web a 
http://www.utmar.cat/activitats-extraescolars 

Si esteu interessats, 
és moment de fer les inscripcions!

Normativa activitats extraescolars:

1. La inscripció dels alumnes a les activitats extraescolars pel curs 2018-2019 s’ha de 
formalitzar abans del 22 de juny.

2. Les inscripcions es faran per ordre. Si un grup s’omple, s’obrirà una llista d’espera.

3. Les inscripcions a una activitat són per a tot el curs. En cas de quedar-hi places 
lliures, aquestes restaran obertes fins a completar el màxim de les inscripcions.
4. La direcció es reserva el dret de suprimir els grups que no reuneixin les condicions 
mínimes de nombre d’alumnes matriculats.


