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Inscripcions: Es podran realitzar a partir del 1 de juliol de 2022 tant en línea  a través 
del campus virtual (accessible a través de www.lamiranda.eu) com, a partir de 
setembre, a secretaria (activitats aquàtiques a recepció de piscina). Per totes les 
noves inscripcions serà necessari rebre la validació de l'equip de extraescolars, que 
les confirmarà basant-se en l'ocupació de les activitats. 

Calendari: Les extraescolars aquàtiques començaran el 5 de setembre i les restants 
a partir del dia 19 de setembre, i es desenvoluparan de forma paral·lela a l'activitat 
escolar fins l'últim dia de classe (inclòs). Algunes activitats començaran l'1 
d'octubre, com indicat en el seu corresponent apartat. Les classes extraescolars que 
coincideixin amb festius i/o vacances no són recuperables (el calendari escolar es 
podrà consultar en tot moment a la web de l’escola). 

Baixes: Les baixes es podran tramitar mensualment, sent efectives a partir del 
primer dia del mes següent. Per poder ser tramitades correctament, les baixes 
s'hauran de notificar a l'equip d'extraescolars per email abans del dia 20 del mes 
anterior a la baixa efectiva de l’activitat. En cas contrari la quota corresponent no 
serà retornable. No es tramitaran baixes per a mesos parcials.

Places limitades: Els grups plantejats inicialment en aquesta proposta tindran 
places limitades. El nombre màxim d'estudiants per grup variarà segons l'activitat. 

Mínim de places: Les activitats grupals d'aquest programa es podran realitzar 
mentre el grup sigui d'un mínim de 5 estudiants, excepte les activitats de Musical 
Theatre, Improv (teatre) i robòtica, en què serà de 8 estudiants. En cas que no s'arribi 
al mínim d'estudiants inscrits, es podran consultar altres possibilitats en el mateix 
horari amb l'equip d’extraescolars. 

Preus: Els preus de cada activitat s'indiquen en el seu apartat corresponent. En cas 
de combinar dues o més activitats es reduirà la quota mensual en 5 € per activitat 
per a les primeres dues activitats i cada activitat addicional estarà reduïda en 7,5 €. 
Per a activitats generals, aquesta reducció serà del doble. Estan exceptuades les 
activitats aquàtiques, de reforç, d'idiomes, de música i de Kumon. La quota del mes 
de setembre serà de la meitat per a les activitats que comencin el dia 19 d'aquest 
mes. 

Sessions de prova: Serà possible realitzar una sessió de qualsevol activitat en grup 
abans de confirmar la inscripció, per provar l’extraescolar. Si després es confirma la 
inscripció, la sessió es comptabilitzarà de cara a la primera quota. En cas 
contrari serà gratuïta. Per sol·licitar una sessió de prova, caldrà escriure un correu a 
beyond@lamiranda.eu per acordar una data. 
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Altres indicacions: 

- Els estudiants d'infantil, 1r i 2n de Primària seran recollits per un professor o 
monitor a l'aula uns minuts abans de l'inici de la activitat, i seran acompanyats 
fins l’extraescolar. A la resta d'estudiants que ho necessitin se'ls indicarà el 
primer dia on han d'anar. 

- Les comunicacions sobre esdeveniments o incidències relacionats amb les 
activitats extraescolars es realitzaran a través de l'app/campus virtual de la 
escola. 

- Els dies que les condicions meteorològiques impedeixin el desenvolupament 
normal de les activitats exteriors, les activitats podran canviar de lloc. Es podrà 
consultar aquesta localització a l'entrada de l'escola.

-L'oferta horària està subjecta a modificacions en funció de les necessitats de 
les famílies. 

Consultes: Per a qualsevol dubte o consulta referida a les activitats 
extraescolars, poden dirigir-se a l'equip de coordinació d’extraescolars: 

Glen Albó, Juan Carlos Lomeña, Oscar Lemos – beyond@lamiranda.eu 

Per a consultes sobre activitats específiques es poden adreçar directament a: 

Activitats aquàtiques: 
Dani Martínez – pool@lamiranda.eu 

Escola de música: 
Alba Domènech – music@lamiranda.eu 

Kumon: 
Cristina Fontanals – kumon@lamiranda.eu 



MES Esport  
 
 

ESCOLA ESPORTIVA
Bàsquet, Futbol, Tennis, Judo, Multiesport, 
Patinatge
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Bàsquet
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Esport col·lectiu dirigit a estudiants de 5 a 12 anys en el qual desenvoluparem 
habilitats i qualitats físiques a través d'exercicis, formes jugades i jocs. Els 
nostres objectius generals són crear hàbits saludables d'activitat física regular 
a través d'un esport divertit i complet i ensenyar valors propis de l'escola com 
el respecte al company, la responsabilitat o el treball en equip. 

L'estudiant assolirà aquests objectius treballant de forma progressiva les 
tècniques bàsiques d'aquest esport com el bot, la passada o el llançament a 
cistella, així com les seves normes i estratègies per desenvolupar tant habilitats 
com coneixements sobre el bàsquet.

*Material necessari: Roba esportiva i calçat còmode.

*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes 
generals (pàgina 04).


 **Matrícula anual de 60€ per la lliga de bàsquet. El cost de 
l'equipació és de 40€.

Dilluns	 	 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P5 a 2º EP 

Dimecres 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 3r a 6è EP


Divendres (entrenament) · 17:15h a 18:15h ·	 	 LLIGA (EP)


Divendres (local) 	 	 · 18:15h a 19:15h ·	 	 LLIGA (EP) 

Dissabte (visitant) ·   Durant el matí  ·	 	 LLIGA (EP)


Competició de Bàsquet: La Lliga CEBLLOB consisteix en jugar 2 fases 
durant l’any. Cada setmana es jugarà un partit. Les setmanes en les que 
no hi hagi partit hi haurà un entrenament addicional.


Els partits que juguem a La Miranda es jugaran els divendres i com a 
visitants els dissabtes pel matí. La inscripció en la liga és optativa, i 
comporta una matrícula annual per cobrir els tràmits necessaris (fitxa, 
mutualitat, arbitratge...). 

* Per la competició de Bàsquet és necessària l’equipació de l’escola, que 
es podrà adquirir a través de la botiga online de l’escola. L’entrenament 
i la competició de Bàsquet es realitzen en dies diferents i es 
contabilitzen com dues activitats generals, amb el mateix preu.

Preu mensual de les activitats    40€ *



 

Esport col·lectiu dirigit a estudiants de 3 a 14 anys que estructurem en diversos 
nivells en funció de l’edat. Tenim dos grans objectius generals que treballem a 
tots els nivells: 

- Aprofitar al màxim els avantatges de l’activitat física regular, de forma que 
puguem crear hàbits saludables. 

- Ensenyar els valors propis de La Miranda a través del treball en equip i el 
respecte als companys i rivals. 

Iniciació al futbol (P2-P3): L’objectiu d’aquesta activitat és iniciar als estudiants 
en la pràctica d’una varietat d’experiències psicomotrius on l’estudiant, la pilota i 
la diversió seran els protagonistes. Aquestes experiències s’aconseguiran a 
través de circuits, formes jugades i jocs. 

Pre-futbol (P4-P5): Amb aquesta activitat iniciarem als estudiants en la pràctica 
de diferents situacions lúdiques en moviment amb i sense pilota. A través 
d’aquestes situacions l’estudiant desenvoluparà les seves facultats 
d’observació, creativitat, coordinació i equilibri. També començarà a millorar les 
seves capacitats tècniques en iniciar-se en aspectes com la conducció, la 
passada i el xut. Adquirirà a més coneixements sobre les normes bàsiques del 
futbol i les viurà en algunes trobades amistoses amb altres escoles o entitats. 

Futbol Primària i Secundària: A partir de primer de primària els estudiants 
tindran l'opció de formar part d’equips de futbol 5 que es prepararan per una 
lliga escolar per categories. Es durà a terme una sessió d’entrenament i un partit 
cada setmana. A l’entrenament, es treballaran progressivament els aspectes 
tècnics i tàctics de l’esport i es posaran en pràctica els valors d’esforç, 
companyonia, respecte, joc net... 

 

Futbol
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Competició de futbol: Els divendres a la tarda es jugaran els partits de la Lliga 
Escolar de Futbol 5 d’Esplugues de Llobregat, en la que participaran també 
altres escoles o entitats properes. Els partits podran ser tant a La Miranda com a 
escoles o entitats properes, en dos possibles horaris segons la jornada. La 
inscripció a la lliga és optativa, i comporta una matrícula anual per cobrir els 
tràmits necessaris (fitxa, mutualitat, despeses d’arbitratge...). 

*Material necessari: roba esportiva còmoda i bambes de futbol sala, planes o 
multitac. Per la competició de futbol és necessària l’equipació de l’escola, que 
es podrà adquirir a través  de la botiga online de l'escola. 

*L’entrenament i la competició de futbol es realitzen en dies diferents i es 
comptabilitzen com dues activitats generals, amb el mateix preu. 
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Dilluns	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P4, P5


	 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 5è, 6è EP, 1r ESO 

Dimarts 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 1r, 2n EP


Dimecres	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P4, P5 

Dijous 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P2, P3


	 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 3r, 4t EP 

Divendres 		 · 17:30h a 18:30h ·	 	 Lliga Futbol (Primària i ESO) 

	 	 · 18:30h a 19:30h ·	 	 Lliga Futbol (Primària i ESO)


Preu mensual de les activitats    40€ *
*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes generals 
(pàgina 04).


**Matrícula anual de 60€ per la lliga de futbol. El cost de l'equipació és de 
40€. 



 
 
 Tennis
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Esport de raqueta individual o per parelles dirigit a estudiants de 3 a 8 anys. 
Utilitzarem jocs i activitats divertides perquè els estudiants aprenguin les bases de 
la pràctica del tennis mentre s’ho passen bé amb aquest esport. Reforçarem les 
seves capacitats psicomotrius a través del desenvolupament d’habilitats amb la 
raqueta i la pilota, i introduirem conceptes com la nomenclatura dels cops, el 
reglament bàsic i les característiques de la pista. A més, gaudiran de tots els 
beneficis d’una activitat física regular i practicaran valors com la constància, la 
superació i el respecte. 

*Material necessari: Roba esportiva i calçat còmode 

Dimarts 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P4, P5 
	 	 	 

Dijous	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 1r, 2n EP

Preu mensual de les activitats    50€ * 
*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes 
generals (pàgina 04). 



 Judo
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El judo és un art marcial d’origen japonès l’objectiu del qual és vèncer al contrari 
aprofitant i utilitzant els desequilibris per tombar-lo. Els objectius generals que ens 
plantegem són: 

- Transmetre als nostres estudiants els valors que comporta aquest art marcial, com el 
respecte, la constància i la disciplina. 

- Contribuir al desenvolupament integral psicomotriu i a la creació d’hàbits de vida 
saludables dels estudiants.


A les edats més petites, ens centrarem en desenvolupar les capacitats psicomotrius i 
habilitats fonamentals per aquest art marcial, com per exemple les caigudes, les 
empentes, les traccions, les agafades i els aixecaments. A edats més grans, anirem 
augmentant progressivament la complexitat de les rutines i exercicis per aprofundir 
més en la tècnica del judo, aconseguint un major coneixement de les regles d’aquest 
art marcial. 

Aquells estudiants que entrenin dos o més dies a la setmana tindran l’opció de 
participar en competicions puntuals al llarg del curs en caps de setmana, de les quals 
s’informarà tan bon punt es convoquin. 

*Material necessari: Quimono de judo. 

Dilluns	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 3r a 6è EP ( Expert ) 

Dimarts	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P4 a 2n EP ( Principiant )


Dimecres	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 1r a 2n EP ( Avançat ) 

Dijous 	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P4 a P5 EP ( Iniciació ) 

Divendres 		 · 17:15h a 18:15h ·	 	 1r a 6è EP ( Competició )


Preu mensual de les activitats    40€ *

*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes 
generals (pàgina 04).


**Preu per dia de competició (en cap de setmana): 15€. 



 
 
 
Multiesport
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Activitat esportiva dirigida a estudiants de 2 i 3 anys en la que treballarem 4 grans 
àrees d’interès: l’expressivitat motriu, el joc, la dramatització i l’experimentació 
motriu. Els objectius generals a treballar seran: 

- Practicar activitat física de forma regular perquè l’estudiant es beneficii dels 
avantatges d’aquesta pràctica. 

- Ensenyar els valors propis de l’escola com el respecte al company, la 
responsabilitat o el treball en equip, a través de diferents esports i formes 
jugades. 

Utilitzarem exercicis de psicomotricitat adaptats a material esportiu com pilotes o 
raquetes per potenciar les habilitats fonamentals per a la pràctica esportiva. El 
principal objectiu a aquest nivell és contribuir a que els estudiants practiquin 
activitat física regular i assentar una bona base psicomotriu per afavorir una futura 
pràctica esportiva més especialitzada. 

*Material necessari: Roba esportiva i calçat còmode. 

Dilluns	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P2, P3 

Preu mensual de les activitats    40€ *
*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes 
generals (pàgina 04). 



 
 
 
Patinatge
El patinatge és una activitat d’oci i una pràctica esportiva saludable i divertida a 
parts iguals, que permet una gran millora de la coordinació, l’equilibri i la 
concentració. Els nostres estudiants practicaran aquestes habilitats a través de 
l’aprenentatge de diferents rutines i acrobàcies sobre patins. Treballarem, en dos 
dies diferents, els dos tipus de patinatge més habituals: el patinatge artístic i el 
patinatge en línea. Contribuirem a crear hàbits saludables de pràctica d’activitat 
física i treballarem valors com la col·laboració amb els companys, la constància i 
el respecte. 

*Material necessari: Patins de patinatge artístic o patins en línea, segons l’horari. 

Dimarts (línea)	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P5, PRIMÀRIA


Dijous (artístic)	 	 · 17:15h a 18:15h ·	 	 P5, PRIMÀRIA 

Preu mensual de les activitats    40€ *
*Activitat general, més informació a l’apartat preus de normes 
generals (pàgina 04). 
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ACTIVITATS 
AQUÀTIQUES 
Mètode Wave

Natació Mètode WAVE, Waterpolo, Natació 
Artística, Natació Adults, Nedo Lliure, Surf
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Natació 
Mètode Wave
P1 i P2: Autonomia aquàtica primerenca (autonomia total amb 2 anys). Activitat 
metodològica amb la qual els estudiants, a través del treball en piscina (família + 
nen/a) i a casa, podran aconseguir tenir autonomia en el medi aquàtic abans dels 2 
anys. 

P3 a P5: Psicomotricitat aquàtica (alumnes motriument complets). Activitat basada 
en exercicis i progressions on l’alumne adquireix una base motriu extraordinària, 
fonamental per la vida i la tecnificació futura de diferents esports, entre ells, la 
natació. 

One to one (totes les edats): Activitat enfocada a aquells nens que per les seves 
necessitats d’aprenentatge necessiten un professor per treballar de forma individual, 
millorant així els temps i seguretat de l’aprenentatge. També per aquells estudiants 
amb predisposició total i passió pel medi aquàtic. 

Primària i ESO: Treball dels estils de natació i molt més. Amb una metodologia 
creada i dissenyada per oferir als alumnes una base motriu completa (salts, girs, 
lliscaments, propulsions, llançaments, etc.), oferint varietat d’experiències motrius i 
diversió. Se’ls brindaran així milers de transformacions positives a altres esports i 
habilitats (base de tots els esports), prioritzant la millora constant d’estils de natació. 
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Dilluns	 	 · 10:45h a 11:30h ·	 	 P3, P4, P5


	 	 	 · 17:00h a 17:55h ·	 	 P3, P4, P5 

· 17:00h a 17:55h ·	 	 PRIMÀRIA 

· 17:00h a 17:55h ·	 	 ESO, BACH 

· 17:30h a 18:50h ·	 	 PRIMÀRIA COMPETICIÓ 

Dimarts	 	 · 12:00h a 13:00h ·	 	 1º EP, 2º EP, 3º EP 

· 17:00h a 17:55h · P3, P4, P5 

· 17:00h a 17:55h ·	 	 PRIMÀRIA


Dimecres	 	 · 17:00h a 17:55h ·	 	 P2, P3, P4, P5 

· 17:00h a 17:55h · PRIMÀRIA 

· 17:00h a 17:55h ·	 	 ESO, BACH 

· 17:30h a 18:50h ·	 	 PRIMÀRIA COMPETICIÓ


Dijous 	 	 · 08:00h a 08:50h ·	 	 P3, P4, P5, PRIMÀRIA 

· 17:00h a 17:55h ·	 	 P1, P3, P4, P5, PRIMÀRIA 

Divendres 		 · 13:00h a 14:00h ·	 	 4º EP, 5º EP, 6º EP 

· 16:45h a 17:30h · P2, P3, P4, P5, PRIMÀRIA


Preu mensual de les activitats    65€ *

* En col·laboració amb: 

* Amb 2 dies d’activitat el preu és de 97,5€
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Natació Artística

Waterpolo

Primària, ESO i Batxillerat: Iniciació i tecnificació, treball sobre les regles, valors, 
competició i condició física necessaris per poder gaudir d’aquest esport. 

Dilluns	 	 · 17:30h a 18:30h ·	 P5, PRIMÀRIA


Preu mensual de les activitats    65€

4t, 5è, 6è de Primària: Iniciació, tecnificació i entrenament. Aprenentatge de les 
normes i tècnica; treball de la forma física per poder disposar de les habilitats 
físiques necessàries. Competició. 

ESO i Batxillerat: Tecnificació, treball complet de les habilitats tant tècniques 
com físiques del waterpolo. Competició. 

Dimecres	 	 	 · 17:30h a 18:50h ·	 PRIMÀRIA, ESO, BACH. 

Preu mensual de les activitats    65€
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 Natació Adults

Aprenentatge, tecnificació i millora del rendiment i estat de salut amb la natació 
amb un professor. 

Dilluns	 	 · 17:45h a 18:45h ·	 	 ADULTS


Dijous 	 	 · 17:45h a 18:45h ·	 	 ADULTS


Preu mensual de les activitats    65€ *

*Amb 2 dies d’activitat el preu és de 97,5€ 
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Nedo Lliure

Surf

ESO, Batxillerat, famílies i amics: Activitat lliure, on podràs gaudir de carrils lliures, 
ja sigui per entrenar o cuidar de la teva salut. 

L’horari per realitzar aquesta activitat s’ha de consultar amb el personal. 

Preu mensual de les activitats    25€

Primària, ESO i Batxillerat: A l’activitat de surf treballem tots els contiguts perquè el 
dia que l’estudiant es trobi amb la seva primera onada, les transferències positives 
del treball a piscina serveixin perquè tot flueixi... 

Hi ha tres blocs de treball: 

Treball terrestre per aconseguir totes les adaptacions necessàries, equilibri, força, 
coordinació, ritme, etc. 

Treball aquàtic on busquem el rendiment al medi, i totes les varietats que es puguin 
trobar els estudiants. A més del treball tècnic amb la taula i els seus elements. 

Familiarització amb tots els materials que envolten el surf: taules diferents, neoprens, 
parafina, l’invent o leash, quilles, grip, etc. 

Dijous	 	 	 · 17:00h a 17:55h ·	 	 PRIMÀRIA 

Preu mensual de les activitats    65€
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ESCOLA DE DANSA I 
GIMNÀSTICA

Dansa, Jazz, Cheerleaders, Iniciació a la 
Dansa, Gimnàstica Rítmica, Hip Hop, Dansa 
Tik Tok
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Dansa

Dijous	 	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 P4 - P5  
 

En aquesta activitat treballarem els fonaments de la dansa, que més endavant 
serviran de base per qualsevol estil més específic. La dansa és una disciplina 
artística que permet expressar sentiments i comunicar emocions. Anem a 
desenvolupar la sensibilitat necessària perquè els sentiments flueixin amb total 
llibertat. Els nostres col·laboradors per aquesta activitat, l'escola de Dansa 
Menchu Durán, ha creat un mètode per aprendre a ballar i a potenciar 
l'expressivitat corporal a través de l'perfecte equilibri entre tècnica i diversió.


*Material necessari: Maillot rosa i faldilla (es poden obtenir a la botiga online 
del'escola).


Preu mensual de les activitats    60€

* En col·laboració amb: 
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Jazz

Dimarts	 	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 1r - 2n EP 

Especialitat de la casa! Classes canyeres on combinem la tècnica del ballet 
clàssic amb el ritme i el swing de la música jazz i actual. La nostra disciplina 
empra tècniques de el ballet clàssic i de pura expressió corporal. El jazz és 
divertit, i la seva dansa ho reflecteix amb canvis de ritme inesperats i sobtats, 
fins i tot amb espai per a la improvització. Energia i elegància es combinen per 
donar pas a coreografies comercials ballades amb estil, sempre amb el nostre 
segell.


Aquesta fusió entre la disciplina jazz clàssica i elements de ball actuals és més 
lliure i expressiva que les disciplines pures. Els moviments realitzats seran més 
fluids.


*Material necessari: Mallot fúcsia i pantalons curts (es poden obtenir a la botiga 
online de l'escola).


Preu mensual de les activitats    60€ 

* En col·laboració amb: 
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Cheerleaders
En aquesta secció les nostres alumnes podran aprendre el pur estil Dream 
Cheers, el Dance Team oficial del FCBarcelona. 
Reconegudes pel seu peculiar i reconegut estil propi de ball dins del món 
professional pel que fa a Dance Team professional, el Dream Cheers Style. 
FC Barcelona, NBA, NFL, ACB, EUROLEAGUE, FEB i un llarg etcètera són 
els nostres escenaris habituals on exposem el nostre màxim potencial. De la 
mà de les nostres dream cheers professionals en actiu, les nostres petites 
ballarines gaudiran alhora que aprenen i perfeccionen les seves qualitats 
psicomotrius i artístiques des d'una perspectiva del món de l'espectacle 
clàssic dels grans equips esportius. 
El nostre equip de professionals sabrà portar-les a un altre nivell d'exigència, 
oferint-les les eines necessàries per aconseguir els nostres objectius durant 
tota la temporada escolar. 
Sota les directrius de la coreògrafa del nostre equip professional del 
FCBarcelona, les nostres petites Cheers La Miranda treballaran en equip 
aprenent a perfeccionar cada moviment i duent a terme un programa elaborat 
expressament per a La Miranda. Si el vostre somni és arribar a ser una 
ballarina o simplement gaudeixen ballant, sens dubte aquesta és 
l'extraescolar perfecta per a elles.


*Material necessari: Vestit de cheerleader i pom poms (es poden obtenir a 
través de l'equip organitzador de l'activitat).


Dimecres	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 P4 a 1r EP


Dimecres	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 3r a 6è EP (Nivell 2)


Dijous	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 2n a 6è EP (Nivell 1)


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats    70€ + 100€ vestit i pom poms
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Iniciació a la Dansa
El descobriment de la dansa! Juntament amb els nostres col·laboradors, 
l'escola de dansa Menchu Durán, introduirem la dansa des dels 3 anys 
utilitzant la música per educar el ritme i la coordinació. Prendrem consciència 
del nostre cos. Descobrirem que tenim braços, cames, cap, maluc... i 
aprendrem a coordinar-los ballant. Realitzarem moviments creatius fent servir 
coreografies adaptades i els més petits tindran l'experiència de moure el seu 
cos creant ball. Utilitzarem exercicis tant de ballet clàssic com de 
psicomotricitat adaptats a la dansa.

*Material necessari: Mallot rosa i falda (es poden obtenir a la botiga online de  
l'escola). 

Dimecres	 	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 P3


Preu mensual de les activitats    60€ 

* En col·laboració amb: 
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Gimnàstica Rítmica

Dilluns	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 	 P5 - 2n EP 
 

La gimnàstica rítmica és un esport que combina elements de ballet, 
gimnàstica, dansa, flexibilitat i l'ús de diversos aparells com la corda, el cèrcol, 
la pilota, les maces i la cinta. És una activitat on nens i nenes aprendran a 
comunicar-se amb el seu cos ia expressar les seves emocions a través de 
moviments artístics i inusuals coreografies a ritme de la música, amb l'objectiu 
d'aprendre a respectar tots els components i fomentar el treball en grup, 
conèixer els materials i exercicis bàsics de cada un d'ells, afavorir la 
coordinació corporal i adquirir un seguit d'habilitats motrius bàsiques a través 
de diferents exercicis i coneixement de l'propi cos: segments, lateralitat, 
equilibri...


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats    65€
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Divendres	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 	  1r - 6è EP 
 

Aquesta activitat té com a objectiu conèixer la dansa urbana des d'una 
perspectiva tècnica on podran aprendre aquest estil de ball des de la base 
mentre es diverteixen i milloren totes les seves qualitats psicomotrius i 
artístiques.


Sota la disciplina de treball que caracteritza Dream Cheers Academy, els 
nostres alumnes s'endinsaran en la cultura urbana coneixent totes les variants 
d'aquesta emocionant disciplina de ball.


Innovació, energia i molt de dinamisme són les característiques bàsiques de 
l'estil urbà que coneixeran els nostres alumnes.


*Material necessari: vestimenta per actuació de final de curs

Hip Hop

Preu mensual de les activitats 65€ + 70€ vestimenta

* En col·laboració amb: 
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Dimarts	 	 	 	 · 17:00h a 18:15h ·	 	 	 3r - 6è EP 
 

L'activitat de dansa Tik Tok està dissenyada especialment per aprendre a ballar 
diferents estils de ball seguint les últimes tendències de Tik Tok, sota la nostra 
reconeguda disciplina de treball en equip, els nostres alumnes podran gaudir, 
alhora que desenvolupen les seves qualitats psicomotrius i artístiques.

És una activitat mixta en què més enllà de les últimes tendències, 
desenvoluparem un treball en què cada alumna/o aprendrà a explotar el seu 
costat més creatiu  aprenent a crear les seves pròpies coreografies per al gaudi 
familiar de la mà de les nostres mítiques dream cheers del FCBarcelona.

Si us agrada crear els vostres propis tik toks i divertir-vos mentre apreneu 
originals coreografies, sens dubte aquesta activitat que us encantarà.

Us esperem!


*Material necessari: vestimenta per actuació de final de curs


Dansa Tik Tok

Preu mensual de les activitats    65€ + 70€ vestimenta

* En col·laboració amb: 
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WORKSHOPS
Escacs, Taller de dibuix, Art Workshop, 
Musical Theatre, Cuina Saludable, Cosir i 
Crear, Màgia, Improv

28



   
 
Escacs
A través de l’activitat d’escacs, ensenyarem a prendre decisions, a planificar i a 
crear bons hàbits mentals. Contribuirem a que els estudiants aprenguin a ser 
més eficaços en l’estudi i potenciarem àrees cognitives i emocionals clau en el 
seu desenvolupament intel·lectual. A més de jugar als escacs, realitzarem 
exercicis per conèixer les seves normes i estratègies, i treballarem valors com el 
respecte, la perseverança i la companyonia. 

*Material necessari: Llibre de l’activitat, inclòs a la quota mensual de l’activitat. 

Dimecres	 	 	 · 17:00 a 18:00h ·	 	 PRIMÀRIA


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats    40€
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Taller de Dibuix

A l’activitat de Taller de Dibuix, ens inspirarem en artistes de diferents 
èpoques per treure la nostra vessant més artística i creativa. Realitzarem 
diferents tipus de dibuixos i manualitats que ens permetran expressar les 
nostres emocions mentre millorem les nostres habilitats artístiques. 
Treballarem valors com el respecte, la creativitat i la companyonia en un 
ambient divertit i estimulant. 

Dilluns	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 EI, EP


Dijous 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 EI, EP


Preu mensual de les activitats    40€ *
* Activitat general, més informació a l’apartat 
preus de normes generals (pàgina 04). 
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 Art Workshop

L’art ajuda als nens i nenes a desenvolupar noves habilitats, els hi dóna una veu 
més enllà de les paraules, els anima a innovar, augmenta l’autoes- tima i afavoreix 
les relacions interpersonals. 

La finalitat d’aquest taller és proporcionar als estudiants un espai creatiu en el 
qual se’ls animarà a explorar lliurement, amb l’anglès com a llengua vehicular. 
Se’ls proporcionarà una varietat de materials i se’ls recolzarà en el seu ús, mentre 
que també se’ls animarà a explorar les seves pròpies idees, seguir el seu instint i 
descobrir la seva individualitat. L’objectiu principal serà aconseguir el creixement 
personal a través de l’experimenta- ció artística, produint a la vegada peces d’art 
amb força. El taller inclourà pintura, dibuix, collage/medis mixtes, fang i 
estampats. 

Dimarts	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P4 a 3r EP


Preu mensual de les activitats    50€
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 Musical Theatre

A les sessions de Musical Theatre jugarem a fer teatre en anglès: a partir de jocs, 
cançons, contes i dinàmiques teatrals senzilles els estudiants s’iniciaran en el 
món de la interpretació i el teatre. L’activitat mescla aspectes clau del treball 
escènic adaptats a l’edat dels alumnes: desinhibició, confiança, expressió oral i 
corporal, creativitat, coneixement i reconeixement de les emocions bàsiques, 
coordinació, aptitud musical, treball en equip, jocs de rol o d’improvisació, 
disfresses, autoconfiança, habilitats intra- i interpersonals, textos teatrals, 
coreografies i temes musicals. 

També s’inicia l’aprenentatge de l’alumne com a espectador i públic: reflexionem 
sobre el que ens agrada i no, fem valoracions positives del treball propi i dels 
companys, fem propostes per millorar... D’aquesta manera, des del joc teatral els 
estudiants entren en un món màgic d’imaginació i creativitat, i desperten de 
manera natural l’interès per reconèixer les seves emocions i les dels que els 
envolten. 

Dilluns	 	 	 	 · 17:00 a 18:00h ·	 	 	 P3 a P5 

Dimecres · 17:00 a 18:00h · 1r - 3r EP


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats    61€
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Cuina Saludable
A partir del nostre mètode promovem l'aprenentatge de la cuina saludable i 
l'educació nutricional i aconseguim el nostre objectiu educatiu a través dels 
nostres programes i tallers interactius de cuina. Els nostres professors són 
especialistes en alimentació saludable.


Cada setmana proposem l'elaboració d'una recepta, amb una sèrie d'ingredients 
escollits pel nostre equip de nutricionistes. Explorem els ingredients i els 
localitzem al plat saludable de Harvard, parlem sobre els ingredients i les 
propietats i mitjançant la xerrada d'elaboració de la recepta acostem als nostres 
alumnes a conèixer les propietats dels mateixos. Per acabar la sessió recollim i 
deixem l'espai de cuina en ordre i net. Els alumnes podran escollir entre provar la 
recepta o bé portar-la a casa per compartir-la amb la seva família.


Totes les famílies disposaran d'un password per descarregar-se les receptes de 
cada setmana al web www.mygranchef.com.

Dilluns	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 1r a 3r EP i 4t a 6è EP 

Dijous 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P3 a P5


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats 100€ + 25€ matrícula

33



 
 Cosir i Crear

L’activitat de cosir i crear és una proposta pràctica i creativa per aprendre 
diferents manualitats tèxtils. A les sessions de l’activitat intentarem fugir de la 
velocitat frenètica que ens envolta i ens permetrem deixar fluir per les 
sensacions, les textures, els colors i els detalls. Disfrutarem del que fem, des de 
la inspiració, la diversió i la creativitat. L’activitat està pensada per a que els nens 
i nenes aprenguin a treballar amb diferents fibres i teixits com la llana, els fils de 
cotó o les teles, aplicant diverses tècniques tradicionals com el punt, el ganxet, 
el telar, la costura el brodat... afavorint un major coneixement del món artesanal 
del teixit. 

És una activitat d’expressió artística i l’objectiu és fomentar la creativitat i 
l’autonomia dels participants jugant amb el que suposa el procés de creació 
d’una peça des de zero. Disfrutaran mentre treballem aspectes tan fonamentals 
com el rigor, la paciència, conceptes lògico-matemàtics, psicomotricitat fina, 
cohesió de grup, treball en equip, responsabilitat i la consolidació de processos 
cognitius bàsics en el desenvolupament dels nens. Les classes estan enfocades 
a un acompanyament individualitzat del nen, respectant el desenvolupament, les 
necessitats i curiositat de cada alumne a l’hora de crear. 

Dimarts	 	 · 17:00 a 18:00h ·	 	 2n EP a 2n ESO


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats    45€
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Màgia
L'activitat té com a objectiu fer passar al grup una bona estona, aprenent 
sorprenents jocs de màgia amb petits objectes que ells mateixos hauran de 
construir.


L'aprenentatge de la màgia és molt més que uns simples "trucs" de màgia; sinó 
tota la posada en escena, assajos i presentació davant d'un públic.

Durant el curs treballarem diferents tècniques teatrals, màgiques i de malabars, de 
manera que els alumnes tindran els recursos suficients per oblidar-se de la 
vergonya i de la por i encarar-se a un públic, establint millors relacions 
interpersonals i superar la timidesa, alhora que treballen la seva destresa i l'agilitat 
amb els dits i tota la motricitat del seu cos.


El curs pretén ser el moment lúdic de la setmana, alhora que aprenen

secrets i altres conceptes de les matèries, ja que a través de la màgia podem 
aprendre matemàtiques o bé història, per exemple.

* En col·laboració amb: 

Dijous	 	 	 · 17:00 a 18:00h ·	 	 	 1r a 6è EP


Preu mensual de les activitats 50€
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 Improv

L'activitat d'Improv (improvització) de comèdia i teatre, impartida amb l'anglès 
com a idioma vehicular i amb grups de màxim 16 estudiants, té com a objectiu 
millorar la creativitat, el treball en equip, la confiança i les habilitats de 
presentació dels estudiants de forma divertida i entretinguda. Creant un espai on 
explorar diferents emocions i perspectives, així com interaccions interpersonals 
diverses, els estudiants cada cop es sentiran més segurs expressant-se davant 
d'espectadors i fent-los riure.


A través de jocs d'improvització, col·laboració i treball en equip aprendrem a 
crear personatges, escenes i connexions personals. Treballarem diferents 
aspectes de la improvització com la mímica, la construcció de mons i la 
presència a l'escenari, entre altres, per culminar el curs amb una actuació final.


Dimarts	 	 · 17:00 a 18:30h ·	 	  ESO, BATXILLERAT


Preu mensual de les activitats    84€
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ESCOLA DE MÚSICA
Classes d’instrument,  
Llenguatge musical, Improvització musical
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A les classes individuals de piano, guitarra, violí, viola, violoncel, bateria, 
oboè i cant aplicarem els conceptes musicals a la pràctica. Aprendrem a llegir 
partitures cada cop més complexes i a saber col·locar els sons correctes, amb 
la tècnica correcta, en el lloc adequat de l'instrument. Descobrirem noves 
músiques i repertoris, millorarem la nostra producció de so mitjançant exercicis 
de control de la tècnica i la postura i comprendrem les qualitats de so i les 
seves dinàmiques. Tot això ens farà guanyar qualitat interpretativa i ens 
atorgarà la capacitat de controlar peces cada cop més difícils.


Tocar o cantar juntament amb el professor duos i improvitzacions ens anirà 
empenyent a produir melodies pròpies cada cop més riques i belles. També 
prepararem el cos i la ment per a les actuacions de final de curs i els exàmens 
oficials del Liceu per a tots els estudiants de 1r i 2n de Primària (més 
informació a l'apartat de Projecte Liceu de la nostra pàgina web), i també a 
etapes posteriors per tots aquells estudiants que segueixin el projecte Liceu a 
partir de 3r de Primària.


Per sol·licitar una proposta d'horari cal contactar amb music@lamiranda.eu 
indicant instrument i possibles dies i hores. Les sessions seran individuals tot i 
que es podran contemplar grups reduïts en alguns casos. També es pot 
consultar la disponibilitat d'altres instruments en aquesta mateixa direcció.


*Material necessari: instrument propi (excepte piano, cantyi bateria)

Preu mensual per cada mitja hora setmanal          82,5€ 

Preu en pack de mitja hora setmanal junt amb 
una hora setmanal de llenguatge musical         112,5€ 

*Matrícula per aquells estudiants que participin al Projecte Liceu de 42€ 1r-2n EP, 200€ 
3r-5è EP i 230€ 6è EP 
**Per sessions en grups reduïts, s'aplicarien els preus mencionats a l'apartat "Idiomes i 
Reforç".

* En col·laboració amb: 

Piano, Guitarra, Violí, Viola, Violoncel, Bateria	 	 EI, EP, ESO, BATX


Oboè, Cant	 	 	 	 	 	 	 	 EP, ESO, BATX


Classes d'Instruments
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A l’activitat de llenguatge musical aprofundirem en el coneixement teòric de la 
música, a través d’activitats com dictats musicals, audicions, lectura musical o 
exercicis de ritme. Oferim sessions grupals de 3r a 6è EP, dirigides principalment 
a aquells estudiants que segueixin el programa formatiu del Projecte Liceu, per 
als quals és obligatòria. Per a més informació sobre la col·laboració entre La 
Miranda i el conservatori del Liceu, es pot consultar l'apartat corresponent de la 
nostra web.


A més, segons disponibilitat del nostre professorat es podran organitzar 
sessions individuals o grupals d’altres cursos. En cas d’interès cal contactar 
amb music@lamiranda.eu per poder confirmar les opcions disponibles. 

Dilluns	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 3r EP 

Dimarts	 	 	 · 14:00h a 15:00h ·	 	 	 4t EP 

	 	 	 · 17:00h a 18:30h ·	 	 	 6è EP* 

Dimecres	 	 	 · 12:30h a 13:30h ·	 	 	 3r EP 

Dijous	 	 	 · 14:00h a 15:00h ·	 	 	 5t EP 
 
	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 4t EP


Preu mensual de les activitats    55€ / 82,5€*

* En col·laboració amb: 

Llenguatge Musical

*Preu per sessions de 90 minuts
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 Improvisació Musical

A les sessions d'improvisació musical, explorarem estimulants aspectes de la 
música improvisant en grup amb diferents instruments. Improvisar és crear, 
jugar amb l'instrument d'una manera lliure. En aquesta activitat el punt de 
partida no és la partitura sinó la imaginació de l'estudiant. Jugarem amb 
diferents nivells d'estructuració: des de l'experimentació més abstracta fins a 
improvisacions més pautades. Els estudiants fins i tot adquiriran eines i 
recursos per compondre la seva pròpia música.


Aquesta activitat fomenta la creativitat, l'expressió artística, la comunicació 
musical... i ajuda a desenvolupar l'oïda i a saber posar en pràctica molts 
conceptes teòrics que coneixen però que no han tigut l'oportunitat d'aplicar. 
En definitiva, la improvisació és molt bon complement a les classes 
d'instrument individual, ja que aporta una visió més profunda del fet 
interpretatiu i ajuda als estudiants a guanyar confiança quan toquen en públic.


El taller d'improvisació serà un espai per compartir tant amb el professor/a 
com amb els companys, ja que es farà en grups d'estudiants de diferents 
instruments.


*Per a inscriure's serà necessari haver cursat almenys un any 
d'instrument individual. Poden participar estudiants de qualsevol 
instrument.

Dilluns	 	 · 17:00h a 17:45h ·	 	 	 1r-3r EP


Dilluns	 	 · 17:45h a 18:30h ·	 	 	 4t-6è EP, ESO


Preu mensual de les activitats     42€
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TECNOLOGIA I 
ROBÒTICA 
Robòtica infantil, Robòtica i Programació 
(Primaria), Robòtica i Programació 
(Secundària), Robòtica Competitiva 
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 Robòtica Infantil

L’objectiu de la robòtica infantil és aconseguir que els nostres estudiants 
desenvolupin habilitats, capacitats i competències clau per poder enfrontar-se a 
un món que estarà ple de conceptes com robòtica o programació. 

De la mateixa manera que aprenen a llegir, escriure, sumar o restar, els estudiants 
aconseguiran incorporar als seus coneixements les bases de la robòtica i la 
programació a una edat molt primerenca. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran diferents 
kits de robòtica i softwares de programació manipulativa i experimental que 
permetran adaptar els continguts a la seva edat. 

L’objectiu: aconseguir que els nostres estudiants s’entusiasmin pel món de la 
ciència i la tecnologia mitjançant activitats que els facin desenvolupar diverses 
formes d’intel·ligències. 

* En colaboració amb: 

Dimecres	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 P3 a P5


Preu mensual de les activitats 67€ + (80€ matrícula i material)

Aquesta activitat començarà a l'octubre.
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Robòtica i Programació 
(Primària)
Aprendrem conceptes de robòtica i programació utilitzant diferents materials i 
softwares. Apostem per la diversitat de material i el treball en diferents 
intel·ligències mitjançant la tecnologia. Els estudiants s’introduiran en el món 
científic i tecnològic desenvolupant els seus propis projectes i superant diferents 
reptes. Així mateix, per aconseguir superar els reptes hauran de desenvolupar 
diferents aspectes com l’habilitat social, el coneixement mecànic, la creativitat, 
la destresa manual o l’ús del llenguatge científic. 

Tot això ho treballarem organitzant-nos en diferents nivells (1r-3r de primària i 
4t-6è de primària) que ens permetran treballar cada kit de robòtica en funció de 
les necessitats de l’estudiant. En lloc d’utilitzar un sol kit o una única 
metodologia, disposarem d’una àmplia varietat de material amb el que 
desenvolupar coneixements i habilitats clau per comprendre el món en el qual 
vivim. 

Dilluns	 	 · 17:00h a 18:30h ·	 	 1r a 3r EP 

Dimarts	 	 · 17:00h a 18:30h ·	 	 4t a 6è EP


* En colaboració amb: 

Preu mensual de les activitats 87€ + (80€ matrícula i material)

Aquesta activitat començarà a l'octubre.
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Robòtica i Programació 
(Secundària)
El Club Learnick ofereix activitats de robòtica i programació que potenciaran en 
els estudiants totes les habilitats essencials per emprendre una carrera 
tecnològica a través d’una programació dissenyada per experts amb una 
complexitat progressivament més elevada. A través de la tecnologia, també 
treballarem la responsabilitat, el respecte i la constància. 

1r a 3r d’ESO: A aquestes edats, l’activitat es centra en familiaritzar a l’estudiant 
amb totes les habilitats i coneixements fonamentals per permetre’ls emprar tota la 
seva creativitat en la construcció i/o programació de diferents tipus de software i 
de peces d’electrònica. 

4t d’ESO i Batxillerat: A aquest nivell, l’objectiu principal és preparar a l’estudiant 
per a l’universitat i el món professional, aprofundint en conceptes i habilitats clau 
per les carreres tecnològiques, com la programació o l’electrònica. Seguirem un 
programa curosament dissenyat per cobrir temes de gran interès pels nostres 
estudiants. 

Dimecres	 	 	 · 17:00h a 18:30h ·	 1r a 3r ESO


	 	 	 	 	 	 	 	 4t ESO, BATXILLERAT


* En colaboració amb: 

Preu mensual de les activitats 87€ + (80€ matrícula i material)

Aquesta activitat començarà a l'octubre.
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Robòtica Competitiva
A l’activitat de robòtica competitiva, els estudiants es prepararan per participar a 
concursos de robòtica i així aplicar els seus coneixements sobre el tema a 
diferents reptes. A la vegada, entraran en contacte amb altres perspectives per 
afrontar els mateixos reptes i practicaran els valors de la competició. 

Una de les competicions en les que es participarà és la First Lego League, la 
primera fase de la qual té lloc al febrer-març. La First Lego League és una 
competició internacional de robòtica basada en construir i programar robots amb 
peces de Lego que siguin capaços de resoltre uns reptes concrets de la forma 
més eficient possible. Als entrenaments de First Lego League, practicarem 
aquests reptes (que canvien cada any) per preparar la competició, i a través 
d’aquesta pràctica els nostres estudiants potenciaran les seves habilitats de 
mecànica, programació i organització mentre treballen valors de col·laboració, 
respecte i constància. A més, prepararan un projecte científic sobre la temàtica de 
l’edició, que hauran de presentar davant jurat com a part del concurs. 

Una altra competició que prepararem serà la World Robot Olympiad, una 
competició internacional la fase local de la qual té lloc al juny. Segons l’edat, hi ha 
diverses categories que determinen els materials que es poden utilitzar i el 
reglament que cal seguir. En aquest cas, els reptes tenen components aleatoris 
que es determinen al mateix moment de la competició, que permetrà treballar la 
flexibilitat i adaptabilitat de la programació preparada per l’equip de participants. 

Dijous	 	 	 · 17:00h a 18:00h ·	 	 	 5è EP a 4t ESO


Preu mensual de les activitats  40€  + 50€ matrícula
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IDIOMES I 
REFORÇ 
Idiomes i Reforç, Kumon
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Idiomes i Reforç
És possible concretar algunes sessions de reforç de matèries acadèmiques amb 
professorat de l’escola sempre i quan tinguin disponibilitat. Oferim també la 
possibilitat de participar a classes d’idiomes en grups reduïts o de manera 
particular, segons disponibilitat del professorat. Les places per totes aquestes 
sessions són limitades, i podrà consultar-se la disponibilitat i possibles horaris 
amb l’equip d’extraescolars a través de beyond@lamiranda.eu. 

1h semanal 1 participant: 165€ 


	 	 2 participants: 99€


	 	 3 participants: 88€


	 	 	 	 	 4 participants: 77€


	 	 	 	 	 5 o més participants: 66€


45 minuts setmanals 	 	 1 participant: 123,75€ 


	 	 2 participants: 77€


	 	 3 participants: 66€


	 	 	 	 	 4 participants: 55€


	 	 	 	 	 5 o més participants: 49,5€


30 minuts setmanals 	 	 1 participant: 82,5€ 


	 	 2 participants: 49,5€


	 	 3 participants: 44€


	 	 	 	 	 4 participants: 38,5€


	 	 	 	 	 5 o más participants: 33€

*Per sol·licitar una proposta d’horari poden contactar amb 
beyond@lamiranda.eu indicant matèria i dies i hores en els 
quals tindrien disponibilitat. 

Preu mensual (€) 

Preu mensual (€) 

Preu mensual (€) 
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Kumon
El mètode Kumon engloba programes de lectura, matemàtiques i anglès que 
consisteixen en fulls d'estudi desenvolupades per experts i organitzades per 
nivells. Els estudiants treballen al seu propi ritme adquirint coneixements 
gradualment de manera autodidacta. La dificultat va progressant lleugerament full 
després de full de manera que els estudiants poden anar avançant a continguts 
més complexos amb total confiança. A més de consolidar les seves habilitats 
matemàtiques i lingüístiques, aprenen a estudiar per si sols i a ser constants en el 
treball. Per a més informació poden consultar la responsable de Kumon al centre, 
Cristina Fontanals (kumon@lamiranda.eu).

Dilluns i dimecres	 · 08:15h a 09:00h ·	 PRIMARIA a BATXILLERAT 

Dilluns a dijous · 12:30h a 14:30h ·	 P3 A BATXILLERAT


* En col·laboració amb: 

Preu mensual de les activitats  73€ + (70€ matrícula)
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IN
FA

N
TI

L DILLUNSHORARI

10:45h a 11:30h

16:45h a 17:30h

17:00h a 17:55h

17:00h a 18:00h

17:15h a 18:15h

17:00h a 18:00h

08:00h a 08:50h

NATACIÓ   MW                 
P3 - P5

MULTIESPORT                    
P2 - P3

FUTBOL                               
P4 - P5

BÀSQUET                            
P5

17:00h a 18:00h

17:00h a 18:15h GIMNÀSTICA RÍTMICA                               
P5

MUSICAL THEATRE            
P3 - P5

TALLER DE DIBUIX              
P3 - P5

KUMON                             
P3 - P5

17:00h a 18:00h

12:30h  a 14:30h

NATACIÓ   MW                 
P3 - P5

NATACIÓ ARTÍSTICA              
P5

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

ESCOLA ESPORTIVA

DANSA I GIMNÀSTICA

WORKSHOPS

ESCOLA DE MÚSICA

TECNOLOGIA I ROBÒTICA

IDIOMES I REFORÇ

17:30h a 18:30h



 

ART                                    
P4 - P5

DIMARTS

KUMON                                  
P3 - P5

NATACIÓ MW                  
P3 - P5

NATACIÓ ADAPTACIÓ                 
P2, P3

INICIACIÓ DANSA            
P3

DIMECRES

CHEERLEADERS 
P4 - P5

KUMON                                  
P3 - P5

NATACIÓ MW                   
P3 - P5

ROBÒTICA INFANTIL                                  
P3 - P5

TALLER DE DIBUIX                                 
P3 - P5

DANSA                               
P4 - P5

NATACIÓ ADAPTACIÓ                 
P1

DIJOUS

INICIACIÓ AL FUTBOL      
P2 - P3

NATACIÓ MW                  
P3 - P5

CUINA SALUDABLE                                  
P3 - P5

KUMON                                  
P3 - P5

DIVENDRES

TENNIS                                  
P4 - P5

PATINATGE EN LÍNEA                                  
P5

PATINATGE ARTÍSTIC                                 
P5

FUTBOL                                  
P4 - P5

JUDO                                  
P4 - P5

JUDO                                  
P4 - P5

NATACIÓ MW                   
P3 - P5

NATACIÓ MW                  
P2 - P5



 

DILLUNS

NATACIÓ ARTÍSTICA 
PRIMÀRIA

NATACIÓ MW      
PRIMÀRIA

BÀSQUET                            
1r - 2n EP

JUDO                                 
3r - 6è EP

FUTBOL                                 
5è - 6è EP

TALLER DE DIBUIX                                 
1r - 6è EP

CUINA SALUDABLE                                 
1r - 6è EP

ROBÒTICA I 
PROGRAMACIÓ                                 

1r - 3r EP

KUMON                                 
1r - 6è EP

KUMON                                 
1r - 6è EP

HORARI

12:00h a 13:00h 
13:00h a 14:00h

16:45h a 17:30h

17:00h a 17:55h

17:30h a 18:30h

17:00h a 18:00h

17:15h a 18:15h

17:00h a 18:00h

17:00h a 18:15h

12:30h a 13:30h

14:00h a 15:00h

17:00h a 18:00h

08:15h a 09:00h

12:30h  a 14:00h

08:00h a 08:50h

GIMNÀSTICA RÍTMICA           
1r - 2n EP          

LLENG. MUSICAL 3r EP 
IMPRO. MUSICAL EP

NATACIÓ COMPETICIÓ   
PRIMÀRIA17:30h a 18:50h

18:15h a 19:15h 
Sábado mañana

17:30h a 18:30h 
18:30h a 19:30h

17:00h a 18:00h 
17:30h a 18:30h

17:00h a 18:00h 
17:00h a 18:30h

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

ESCOLA ESPORTIVA

DANSA I GIMNÀSTICA

WORKSHOPS

ESCOLA DE MÚSICA

TECNOLOGIA I ROBÒTICA

IDIOMES I REFORÇ

PR
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À
RI

A



 

DIMARTS

NATACIÓ MW      
PRIMÀRIA

 FUTBOL                                 
1r - 2n EP

 JUDO                                 
1r - 2n EP

 PATINATGE EN LÍNEA                                 
1r - 6è EP

JAZZ                                     
1r - 2n EP

ART                                      
1r - 3r EP

COSIR I CREAR                 
2n - 6è EP

ROBÒTICA I 
PROGRAMACIÓ                

4t - 6è EP

KUMON                              
1r - 6è EP

DIMECRES

NATACIÓ MW      
PRIMÀRIA

 JUDO                                 
1r - 2n EP

 BALONCESTO                                 
3r - 6è EP

CHEERLEADERS 
1r EP,  3r-6è EP

LENGUATGE MUSICAL            
3r EP

ESCACS                             
1r - 6è EP

MUSICAL THEATRE             
1r - 3r EP

KUMON                              
1r - 6è EP

KUMON                             
1r- 6è EP

DIJOUS

NATACIÓ MW / SURF 
PRIMÀRIA

 TENNIS                                 
1r - 2n EP

 PATINATGE ARTÍSTIC                                 
1r - 6è EP

 FUTBOL                                 
3r - 4t EP

TALLER DE DIBUIX              
1r - 6è EP

MÀGIA                              
1r - 6è EP

ROBÒTICA COMPETITIVA           
5è - 6è EP

KUMON                              
1r - 6è EP

DIVENDRES

NATACIÓ MW      
PRIMÀRIA

 JUDO                                 
1r - 6è EP

 COMPETICIÓ FUTBOL                                 
1r - 6è EP

 COMPETICIÓ BÀSQUET                                 
1r - 6è EP

LLENGUATGE MUSICAL            
4t EP

LLENGUATGE MUSICAL            
5è EP

LLENGUATGE MUSICAL            
6è EP

LLENGUATGE MUSICAL            
4t EP

NATACIÓ MW      
PRIMÀRIA

NATACIÓ MW                    
4t - 6è (13:00h)

DANSA TIK TOK 
3r - 6è EP

HIP HOP 
1r - 6è EP

WATERPOLO /        
NATACIÓ COMPETICIÓ        

PRIMÀRIA

NATACIÓ MW                   
1r - 3r (12:00h)

 BÀSQUET                                 
1r - 6è EP

CHEERLEADERS 
2n-6è EP



 

DILLUNS

NATACIÓ MW                            
ESO, BATX

FUTBOL                                 
1r ESO

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

HORARI

17:00h a 17:55h

17:30h a 18:50h

17:15h a 18:15h

17:00h a 18:30h

17:00h a 18:30h

17:00h a 18:00h

08:15h a 09:00h

12:30h a 14:30h

17:30h a 18:30h 
18:30h a 19:30h

17:00h a 18:00h

17:45h a 18:30h IMPROVISACIÓ MUSICAL 
ESO

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

ESCOLA ESPORTIVA

WORKSHOPS

TECNOLOGIA I ROBÒTICA

IDIOMES I REFORÇ



 

DIMARTS

IMPROV                                
ESO, BATX

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

DIMECRES

NATACIÓ MW                            
ESO, BATX

WATERPOLO                          
ESO, BATX

ROBÒTICA I    
PROGRAMACIÓ                                
1r ESO - 2n BATX

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

DIJOUS

ROBÒTICA COMPETITIVA                                
1r - 4t ESO

KUMON                              
1r ESO - 2n BATX

DIVENDRES

COMPETICIÓ FUTBOL                                 
1r ESO

SECUNDÀRIA

COSiR i CREAR                                 
1r - 2n ESO



 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

DILLUNS

NATACIÓ ADULTS

HORARI

17:45h a 18:45h



 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS

NATACIÓ ADULTS

DIVENDRES

ADULTS
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