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Un any més, el Col•legi de Nuestra Señora de Montesión pretén aconseguir una major qualitat en tots els 
serveis educatius que ofereix a l’alumnat i a les seves famílies. En aquesta línia de treball s’edita aquest 
Catàleg presentant totes les Activitats Paraescolars que oferirà el Centre al llarg del proper curs escolar 
2020/2021. Així mateix, s’inclou la informació de l’Esport Federat dins del Club Esportiu Entreculturas 
Montesión i Club Colegio Montesión, amb els quals el Centre s’avé a col•laborar cada any, així com l’oferta 
externa amb altres entitats.

El nostre objectiu és que aquestes activitats contribueixin a la formació integral que un Centre de la 
Companyia de Jesús pretén pel seu alumnat. Així doncs, vostès trobaran una àmplia varietat d’activitats 
artístiques, culturals i esportives a la franja horària del migdia; també, l’oferta per a les activitats previstes 
per a les tardes dels dimecres; les classes de Llengua Anglesa, a càrrec del professorat natiu d’International 
House, són ja una clara aposta del Col•legi a aquesta llengua tan important en el nostre entorn social. 
Des de fa diversos cursos, el Col•legi Nuestra Señora de Montesión ha estat certificat, per la Universitat 
de Cambridge, com a Centre de preparació de les titulacions que aquesta Universitat atorga. Finalment, 
el Centre segueix amb el seu suport a l’Esport Federat garantint la seva col•laboració en aquest sector. 

A les pàgines que segueixen trobaran vostès àmplia informació de totes aquestes activitats.

Joan Carles Suau Artizzu
Director d’Activitats Paraescolars

paraescolares@colegiomontesion.es



artístiques i culturals

Repàs d’Anglès
Gramàtica, ampliació del vocabulari, 
lectura i pronunciació, escriptura i 
conjugació de verbs. 
Professora: Carolina Picornell
Places limitades

1r a 4t EP:  dilluns, dijous i divendres

Escacs  
Aprenentatge de les regles bàsiques. 
Tàctiques i estratègies de joc. 
Participació en tornejos promocionats 
per la Federació.
Professor: Félix Borrego

1r a 6è EP: dilluns i dimecres

Taller creatiu
Foment i desenvolupament de la 
capacitat creativa mitjançant dife-
rents tècniques plàstiques com scra-
pbooking, decopage, transfer, pintura, 
modelat, etc. Mitjançant la realització 
de diferents projectes estimularan la 
capacitat de crear i imaginar. També 
es pretén potenciar i facilitar que tin-
guin una millor comprensió de l’art i 
aprenguin a valorar-lo. 
Professora: Pilar Martín

1r a 6è EP: divendres. Única sessió de 90’ 

Dilluns a divendres  
en horari de 
12:00h a 14:30h 

Inici:  octubre de 2020

Final:  maig de 2021 

Teatre
Foment del treball en grup i integració 
mútua. Superació personal i de la inhibi-
ció. Modulació de la veu i del moviment. 
Professor: Gabriel Marcomini
1r a 6è EP: dilluns i dimecres

Alemany

Aprenentatge a través d’un mètode 
lúdic i intuïtiu amb professorat natiu. 
Places limitades. Preu del llibre de text no 
inclòs.
Professorat: Acadèmia Baumhaus
1r a 6è EP: dimarts i divendres

Guitarra
Classes d’una sessió setmanal en grups 
reduïts. 
Professors: Xavi Coll i Manel Martorell
2n a 6è EP: dimarts i divendres 

Piano
Classes d’una sessió setmanal en parelles. 
Professors: Katia Tébar i Nadir Jiménez 
1r a 6è EP: de dilluns a divendres
Prèvia sol·licitud de plaça s’informarà de la disponibilitat
 

Activitats 
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39e

mes 40e

1 dia

55e

2 dies

60e

60e

mes

mes



Ball Modern 
Treball d’oïda musical, ritme i tipus de música. 
Coordinació, imaginació i creativitat. Muntatge de coreogra-
fies. Treball en equip.
Profess ora: Esther Martínez

1r a 6è EP: dilluns i dimecres 

Judo 
Aprenentatge psicomotriu. 
Tècniques de caiguda. Tècniques dempeus. 
Tècniques d’immobilització. Realització de jocs.
Professora: Bárbara Llull

1r a 6è EP: dimarts i dijous

Voleibol 
Aprenentatge de les regles bàsiques. 
Tècniques bàsiques de copejo: mà baixa, dits, rematada i 
servei. Iniciació al joc 1x1, 2x2 i 4x.
Professor: Lucas Bonnín

3r EP: dimarts i dijous
4t EP: dilluns i dijous
5è i 6è EP: dimecres i divendres

* Els dies d’activitat poden sofrir canvis, es tindrà en compte la 
disponibilitat del poliesportiu. 

Bàsquet
Aprenentatge de les regles bàsiques. 

Tècnica i tàctica de joc.
Professora: Melisa Castro

1r a 6è EP: dimecres i divendres

Gimnàstica Rítmica
Aprenentatge i perfeccionament dels diferents exercicis 
gimnàstics. Exercicis de coordinació. Coneixement dels 
aparells. Treball en equip. 

Desenvolupament de la creativitat i imaginació a través de 
coreografies. 

Cal adquirir el mallot del Col•legi per a les exhibicions. No 
s’inclou en el preu de l’activitat.
Professora: Alba Carrasco

1r EP: dilluns/dimecres o dimarts/dijous
2n EP: dimecres/divendres o dimarts/dijous
3r EP: dimecres/divendres
4t a 6è EP: dilluns/divendres

activitats esportives

En la secció d’Activitats Paraescolars de la plana web, 
es publicaran els horaris i ubicació de les mateixes al 

tancament de les inscripcions

39e

mes



activitats esportives

Horari únic de  
14:30h a 16:30h
L’alumnat haurà de 
romandre en el Centre, 
sense excepció, dins de 
l’horari establert. 

Inici: 
16 de setembre  
de 2020 

Final: 
26 de maig de 2021

Anglès
1r i 2n EP
Professora: Carolina Picornell
Gramàtica, ampliació del vocabulari, lectura i 
pronunciació, escriptura i conjugació de verbs.

Repàs i estudi 
De 1r a 6è EP
Professor/a per determinar 
Classes de reforç  de totes les 
àrees en grups reduïts.

Jocs esportius
De 1r a 6è EP
Professor: Fede Carbonell 
Iniciació a diversos esports col•lectius. Jocs 
tradicionals.

Arts Plàstiques
De 1r a 6è EP
Professora: Marian García 
Estimulació de la creativitat i la iniciativa pròpia a 
través de l’experiència plàstica mitjançant l’ús de 
diferents tècniques. 

Cada alumne ha de realitzar 2 activitats.
La sortida del Centre serà a les 16:30h

Activitats 
dimecres horabaixa  Natació

Aprenentatge de la tècnica d’estils.

Desenvolupament de l’activitat en 
la Piscina Municipal de Son Moix.

Horari de 12:30h a 13:30h.  
Places limitades
Professors: Ignacio García i  
Heri Hernández

3r a 6è EP: dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous, divendres 

  Pàdel
Aprenentatge de les regles 
bàsiques. 

Tècniques bàsiques de copejo. 
Iniciació al joc. 

Desenvolupament de 
l’aprenentatge mitjançant jocs
Professorat: Padel Club U36

1r a 6è EP: dimarts i dijous  

  

50e/mes
preu únic

45e

2 dies
30e

1 dia

50e

2 dies
35e

1 dia



  ESO
Classes preparatòries per exàmens oficials de Cambridge.
3h setmanals en dues sessions.

* Pre PET, pre Preliminary English Test
* PET, Preliminary English Test
* FCE, First Certificate in English
* CAE, Certificate in Advanced English

Palma

Classes de llengua anglesa, impartides per professorat natiu, com a prepa-
ració als títols de Cambridge University. El Col•legi Montesión manté la cer-
tificació de la Universitat de Cambridge com a Centre reconegut per a la 
preparació dels exàmens.

  

  

3r i 4t EP 5è i 6è EP ESO

Dimecres i Divendres 
 en la franja de 12:00 a 14:00h

Dimarts i Dijous 
 en la franja de 12:00 a 14:00h

S’informarà a través de circular 
informativa a l’inici de curs

Educació Primària (de 3r a 5è EP)
Classes enfocades a l’aprenentatge de manera lúdica.

(6è EP)
Preparació als exàmens oficials.

No inclou el preu del llibre de text.

Inici classes Octubre 2020

60e

mes 100e

mes



Nexus Robòtica és un concepte educatiu nou, on l’alumnat crea pas a pas uns 
robots que posteriorment motoritzaran i animaran mitjançant una programación. Aquesta 
programació pot ser lliure o donada per Lego que, com a recurs educatiu es presenta d’una 
forma atractiva, lúdica i divertida.

Amb Lego Education, els/les nens/es dissenyen des d’un inici una sèrie 
de robots i quan ja han adquirit les habilitats Nexus prepara per al campionat de  
“Nexus Challenge” entre col·legis, en el qual es tria a una parella guanyadora repre-
sentant de cada col·legi. 

Sessions de 90’  1 dia per setmana

*Els dies poden veure’s modificats per la disponibilitat de l’aula d’informàtica.

50e

mes

1r i 2n EP Dimecres
3r i 4t EP Dijous
5è i 6è EP Dilluns



ALOHA Mental Arithmetic 
és un programa de desenvolupament 
mental dissenyat específicament per a 
nins/nines de 5 a 13 anys d’etat.
www.alohaspain.com
 

Reunió informativa setembre

60e

mes

 Sabíeu que tots els nens tenen “superpoders”? Sí, es tracta de ca-
pacitats tan importants com l’atenció, la memòria fotogràfica, l’habilitat 
de càlcul, la imaginació, l’orientació espacial... que amb l’entrenament 
adequat es mantenen actives i en forma.

 Per a desenvolupar aquests superpoders tan especials, ALOHA ha 
dissenyat, per als nens de 5 a 13 anys, unes sessions d’entrenament 
molt divertides. En elles els nens es converteixen en “superajudants” 
i els professors en “entrenadors de superpoders” que proposen 
als nens jocs d’intel·ligència, reptes mentals per a posar a prova el 
seu pensament analític i la lògica, exercicis de matemàtiques diver-
tits, operacions amb la calculadora més antiga que es coneix, l’àbac... 

 ALOHA, a més, és una activitat extraescolar avalada per la Societat 
Espanyola de Pedagogia

1r a 6è EP Dimarts i Dijous 
44,90e matrícula per a tot el programa

Molt més



Distribució setmanal de les activitats de migdia

activitats artístiques i culturals

activitats esportives

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

Teatre  1r a 6è EP

Repàs d’Anglès 1r a 4t EP

Nexus Robòtica 5è i 6è EP

Piano 1r a 6è EP

Escacs 1r a 6è EP

Ball 1r a 6è EP

Voleibol  4t EP

Natació  3r a 6è EP

Gimnàstica Rítmica  4t a 6è EP

Gimnàstica Rítmica 1r EP

ALOHA, Càlcul mental 1r a 6è EP

Anglès IH 5è i 6è 

Alemany 1r a 6è

Guitarra 2n a 6è

Piano  1r a 6è

Judo  1r a 6è EP

Voleibol  3r EP

Pàdel  1r a 6è EP

Natació  3r a 6è EP 

Gimnàstica Rítmica 1r i 2n EP

Teatre 1r a 6è 

Anglès IH 3r i 4t 

Nexus Robòtica 1r i 2n

Piano 1r a 6è

Escacs   1r a 6è EP

Voleibol  5è i 6è EP

Ball  1r a 6è EP

Gimnàstica Rítmica 1r a 3r EP

Natació  3r a 6è EP 

Bàsquet 1r a 6è EP

Repàs Anglès 1r a 4t

ALOHA, Càlcul mental 1r a 6è 

Anglès IH 5è i 6è EP

Nexus Robòtica 3r i 4t

Piano 1r a 6è

Judo  1r a 6è EP

Voleibol  3r i 4t EP

Pàdel  1r a 6è EP

Natació  3r a 6è EP

Gimnàstica Rítmica 1r i 2n EP

Taller creatiu 1r a 6è 

Repàs Anglès 1r a 4t

Alemany 1r a 6è

Guitarra 2n a 6è

Piano 1r a 6è

Anglès IH 3r i 4t EP

Voleibol  5è i 6è EP

Gimnàstica Rítmica 2n a 6è EP 

Natació  3r a 6è EP

Bàsquet 1r a 6è EP

Oferta
externa



El Col·legi  
Nuestra Señora 
de Montesión, 
en col·laboració 
amb els Clubs 
Entreculturas 
Montesión i Club 
Colegio Montesión, 
ofereix l’activitat 
federada en les 
seves modalitats 
de futbol sala i 
voleibol. 

Oferta
externa

FUTBOL SALA 
Coordinació 
entreculturasmontesion@gmail.com

VOLEIBOL 
Coordinació 

voleibolmontesion@gmail.com

Més informació:
www.dianaathleticclub.org
info@dianaathleticclub.org

en Facebook: Diana Atlhletic Club 
en Instagram: @dianaatlhleticclub 

en Twitter: @Diana−Atlhletic

 Lloc: Poliesportiu Príncipes de España
 Dilluns, dimecres i divendres 17:30-19:00 hores
Nascuts/des entre 2008 i 2015    (Grup per pares mateixa hora)

ATLETISME

Més informació: www.dianaathleticclub.org / info@dianaathleticclub.org



  

Podran triar dues modalitats 
diferents d’inscripció.

Enviar per correu electrònic a 
paraescolares@colegiomontesion.es 
les dades completes del seu fill/a i a 
les activitats que desitgen 
apuntar-lo.

A través de la plataforma educativa 
ALÈXIA a partir de l’1 de setembre.

Modalitats d’inscripció

2 dies/setmana 1 dia/setmana

Repàs d’anglès

Escacs

Teatre

Ball Modern

Judo

Bàsquet

Voleibol

Gimnàstica Rítmica

Taller creatiu

Guitarra i Piano

Natació 

Pàdel

Alemany

Nexus Robòtica

Aloha

International House EP

39€/mes

45€/mes

50€/mes

55€/mes

60€/mes

60€/mes

24€/mes

39€/mes sessió 90’

60€/mes 

30€/mes

35€/mes

40€/mes

50€/mes sessió 90’

Repàs d’anglès

Repàs acadèmic

Jocs esportius  

Arts plàstiques

Quotes
Activitats Migdia Activitats

dimecres horabaixa 

50e/mes
preu únic



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· Les activitats començaran la primera setmana 
d’Octubre i finalitzaran l’última setmana de Maig.

· Perquè una activitat s’iniciï serà necessari un 
nombre mínim d’alumnes inscrits. En cas contrari, es 
comunicarà als interessats.

· Les ALTES i/o BAIXES de qualsevol activitat hauran 
de realitzar-se a través del correu electrònic paraes-
colares@colegiomontesion.es abans de la finalitza-
ció del mes en curs.

· El pagament de les activitats es realitzarà mitjançant 
l’emissió de rebuts mensuals des de l’Administració 
del Col•legi.

· Cada trimestre es lliuraran informes de valoració del 
desenvolupament del seu fill/a en cada activitat.

· El professorat seguirà les Normes de Convivència del 
Col•legi. Tindran en compte la formació integral de 
l’alumnat. Per això, seguiran els objectius marcats 
per a cadascuna de les activitats. Són conscients que 
per a educar han de mantenir una actitud exemplar 
davant els seus alumnes amb l’exigència d’un estil 
apropiat: vocabulari, gestos, puntualitat, respecte, 
modals, indumentària, hàbits de salut, etc.

· El respecte al professor/a, companys/es i/o material és 
fonamental per a l’harmonia de l’activitat i el treball 
en grup. Faltes greus o la reiteració en faltes lleus pot 
portar a l’exclusió del causant.

· La inscripció del seu fill/a en les activitats implica 
l’acceptació de la normativa exposada.

· Les faltes d’assistència i retards es notificaran a través 
de la plataforma educativa ALÈXIA.

· No es garantirà la recuperació de la classe no 
impartida per motius climatològics, dies festius o 
excursions programades pel Centre.

.

· Prendre interès en el desenvolupament de les 
activitats.

· Assistència i puntualitat en el lloc corresponent i 
amb el material i indumentària necessària.

· Respectar el material i les instal•lacions. 

· L’incompliment d’algunes de les normes exposades 
i/o de les normes de convivència del Col•legi suposarà 
la sanció per part del Professor/a, Coordinador/a de 
la secció o Director de les Activitats Paraescolars 
segons la seva gravetat

Normes per a la pràctica 
de les activitats

Normes per l’alumnat

2020-2021


