
Activitats extraescolars
Curs 2019-2020



Escola de dansa

L’escola de dansa Utmar Dance, amb 15 anys d’experiència, està oberta a tots els públics. 
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.
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Els alumnes que no siguin de l’Escola Utmar hauran d’abonar 14€ (pagament únic) en concepte d’assegurança d’accidents.

ACTIVITAT ADREÇADA A:  Des de 3 anys fins a adults.

CALENDARI: Inici activitat: Octubre / Final activitat: última setmana del calendari escolar 
Tots els alumnes participen en el Festival de Dansa Utmar Dance a final de curs.

HORARI: 

Per qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar a la Coordinadora d’Utmar Dance Claudia Agustin 
(claudia.agustin@utmar.cat).

Modalitat Alumnes Dia Hora Sala Preu mensual
Baby Dance EI3 Divendres 17:00-18:00 Molí 25€
Baby Dance EI4 Divendres 17:00:18:00 Mina 25€
Baby Dance EI5 Divendres 17:00-18:00 Macael 25€

Dansa Moderna EP1 Dilluns-dimecres 17:00-18:00 Molí 39€
Dansa Moderna EP2 Dilluns-dimecres 17:00-18:00 Mina 39€
Dansa Moderna EP3 Dimarts-dijous 17:00-18:00 Macael 39€
Dansa Moderna EP4 Dimarts-dijous 17:00-18:00 Molí 39€
Dansa Moderna EP5 Dimarts-dijous 17:00-18:00 Mina 39€
Dansa Moderna EP6 Dilluns-dimecres 17:00-18:00 Macael 39€
Dansa Moderna 1r-2n ESO Dilluns-dimecres 18:00-19:00 Mina 39€
Dansa Moderna 3r ESO Dilluns-dimecres 18:00-19:00 Macael 39€
Dansa Moderna 4t ESO Dimarts-Dijous 18:00-19:00 Mina 39€
Dansa Moderna 1r Batxillerat Dilluns 19:00-20:00 Macael 25€
Dansa Moderna 2n Batxillerat - Adults Dilluns 19:00-20:00 Mina 25€
Dansa Moderna Externs Ed.Primària Dilluns-dimecres 18:00-19:00 Molí 39€

Acrobàcia Ed.Primària - ESO Dimarts-dijous 18:00-19:00 Molí / Macael 39€ / 15€ (1)

Body Dance Adults Dimarts-dijous 19:00-20:00 Mina 39€
Zumba Adults Dilluns-dimecres 19:00-20:00 Molí 39€

(1) El preu de l’activitat d’Acrobàcia és de 15€ pels alumnes d’Utmar Dance i de 39€ pels alumnes nous.



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.

ACTIVITAT ADREÇADA A:  Alumnes d’Educació Primària i de 1r i 2n d’ESO.

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 

* Els equips hauran de ser com a mínim de 8 participants

CALENDARI: Inici activitat: Octubre / Final activitat: mitjans de juny 2020.

HORARI: L’activitat es realitzarà els dimarts i els dijous de 17:30 a 18:30 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. 
En el cas de pluja o pista mullada se suspendrà l’entrenament (els alumnes es quedarán amb el monitor al centre).

PARTITS: Es juguen els divendres i sempre segons el calendari de la lliga escolar. La pista de joc és a concretar.
En el cas de la categoria Infantil (ESO), els partits es juguen els dissabtes i la pista és a concretar pel Consell Esportiu de 
L’Hospitalet. 
En el cas de pluja serà l’organització de la lliga corresponent la que decidirà si es pot jugar el partit.

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. 
En el cas de la categoria Infantil (ESO), la quota serà segurament una mica més elevada pel cost de l’arbitratge (cost encara a 
concretar).

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



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. 
Les classes representen una oportunitat perfecta per complementar el que els nostres alumnes aprenen a l’escola i anar una 
mica més enllà.
Les classes són impartides amb dinàmica de conversa, cercant 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 (cançons, jocs, activitats multimèdia i noves tecnologies), 100% en llengua anglesa.
Es segueix una programació pròpia amb un llibre de text complementat amb jocs, cançons, pel·lícules, contes, fitxes, flash 
cards, etc.

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

CALENDARI: Inici de l’activitat 12 de setembre. Grups nous 1 d’octubre /  Final activitat: última setmana del calendari escolar

GRUPS: Mínim 10 alumnes i màxim 15 per grup.

PREU:  Matrícula: 45 €. 
   Quota: 45,95€/mes. 10 quotes de setembre a juny.

HORARI:

En col·laboració amb:

Trobareu mès informació a la seva pàgina web www.kith.es

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).

Grup Dies Hora
P3 Dimarts-dijous 17:15-18:15
P4 Dimarts-dijous 17:15-18:15
P5 Dimarts-dijous 17:15-18:15

1r EP Dimarts-dijous 17:15-18:15
2n EP Dilluns-dimecres o Dimarts-dijous 17:15-18:15
3r EP Dilluns-dimecres 17:15-18:15
4t EP Dilluns-dimecres 17:15-18:15

Grup Dies Hora
5è EP Dilluns-dimecres 17:15-18:15
6è EP Dilluns-dimecres 17:15-18:15
1r ESO Dimarts-dijous 17:15-18:15
2n ESO Dimarts-dijous 17:15-18:15
3r ESO A concretar 17:15-18:15
4t ESO A concretar 17:15-18:15

*En cas que hi hagin alumnes interessats en algun altre horari (altres dies o horari), s’estudiarà la possibilitat d’obrir nous grups.



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: 
• Tallers amb Micro-Bit
• Intel·ligència artificial
• Robòtica
• Llenguatge de programació
• Disseny i impressió 3D
• Drons

Per a tots els alumnes d’aquesta activitat extraescolar està disponible, de manera totalment GRATUÏTA, la plataforma exclusiva 
de formació online de PlayCode Academy. Els servirà d’excel·lent complement a les classes i afegeix un plus en la formació dels 
nostres alumnes. A través d’ella, els alumnes podran seguir fent divertides activitats des de casa quan tinguin temps lliure.

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

CALENDARI: Inici activitat: Octubre / Final activitat: última setmana del calendari escolar 

GRUPS: Mínim 10 alumnes per grup / màxim 12 pels grups del petits i 15 pels altres. 

HORARI: 

L’activitat es realitzarà a l’aula Challenge Classroom, del Carrer Pubilla Casas nº16, Esplugues de Llobregat.
* Inclou trasllat des dels centres de Mina y Molí fins a l’aula d’Utmar Tech.

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

En col·laboració amb:

Grup Dia Hora
1r EP Dijous 17:15-18:15*

2n i 3r EP Dimarts 17:15-18:15*
4t, 5è i 6è EP Dimecres o divendres (2 grups) 17:15-18:15*

ESO Dimarts o divendres (2 grups) 18:30-19:30
La direcció es reserva el dret de modificar horaris en funció del volum d’inscripcions. 
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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. Les inscripcions es faran per ordre. Si un grup s’omple, s’obrirà una llista d’espera.

2. 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.
3. La direcció es reserva el dret de suprimir els grups que no reuneixin les condicions 
mínimes de nombre d’alumnes matriculats.
4. El calendari de les activitats extraescolars seguirà el calendari escolar pel que fa als 
dies festius.


