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Un any més, el Col�legi de Nuestra Señora de Montesión pretén aconseguir de nou 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 2022/2023. 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
per la preparació per les titulacions de Cambridge, 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

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es


Our Vision

School brochures have stood the test
of time, and there's a good reason why.
They're one of the most efficient and
convenient ways to promote your
school and connect with parents. 

To create your own, you need to
remember to include relevant
information that can both promote your
institution, while keeping readers
interested. 

In this section, introduce the history,
vision, core values, and curriculum of
your university or school. This will not
only showcase its profile and
background, but also boost its
credibility as an educational
establishment.

41
Foment i desenvolupament de la capacitat
creativa mitjançant diferents tècniques plàstiques
com collage, estampació, pintura i modelat, entre
altres. Mitjançant la realització de diferents
projectes estimularan la capacitat de crear i
imaginar. També es pretén potenciar i facilitar que
tinguin una millor comprensió de l'art i aprenguin
a valorar-lo.
Professora: Sara
1r a 3r EP: divendres
4t a 6è EP: dijous
*Única sessió setmanal de 90’.

Aprenentatge a través d'un mètode lúdic i   
 intuïtiu amb professorat natiu.
Professorat: Green House Academies
1r a 6è EP: dimarts i divendres

*Places limitades. Preu del llibre de text no inclòs.

Classes d'una sessió setmanal en grups     
 reduïts.
Professor: Manel Martorell
2n a 6è EP: dimarts o divendres
 
 

Gramàtica, ampliació del vocabulari, lectura i
pronunciació, escriptura i conjugació de verbs.  
Professora: Carolina Picornell Howard
1r a 4t EP: dilluns, dijous i divendres
*Places limitades

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
 

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

artístiques i culturals

€
mes

Activitats 
de migdia 

DILLUNS A DIVENDRES
DE 12:00H A 14:30H

INICI: OCTUBRE 2021
FINAL: MAIG 2022

TALLER CREATIU

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.

REPÀS D'ANGLÈS

ESCACS

TEATRE

ALEMANY

GUITARRA

PIANO

47€
mes

63

63

60

43

€

€

€

€

mes

mes

1 dia

2 dies



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
 

Aprenentatge de les regles bàsiques. Tècniques
bàsiques de copejo: mà baixa, dits, rematada i
servei. Iniciació al joc 1x1, 2x2 i 4x4.
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. 

Treball d'oïda musical, ritme i tipus de música. 
Coordinació, imaginació i creativitat. Muntatge de
coreografies. Treball en equip.
Professora: Esther Martínez
1r a 6è EP: dilluns i dimecres

Aprenentatge de la tècnica d'estils. 
Desenvolupament de l'activitat en la              
 piscina Municipal de Son Moix. 
Professors: 
- Ignacio García.
- Heri Hernández.
3r a 6è EP: 
dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres.
Horari de 12:30h a 13:30h. 
*Places limitades

41€
mes

Activitats esportives

GIMNÀSTICA RÍTMICA

NATACIÓ

BALL MODERN

VOLEIBOL

A la secció d'Activitats Paraescolars de la plana web, es
publicaran els horaris i ubicació de les mateixes al tancament
de les inscripcions. 

32

47

€

€

1 dia

2 dies



41€
mes

Activitats esportives

IOGA 

A la secció d'Activitats Paraescolars de la plana web, es
publicaran els horaris i ubicació de les mateixes al tancament
de les inscripcions. 

50€
2 dies1 dia

Art marcial d'origen coreà que desenvolupa les
capacitats físiques del cos. Aprenentatge del
control i coneixement del cos, aportant a més
grans valors a través de l'esport.
Cal adquirir un vestit (dobok) per a la pràctica
habitual del l'activitat. No s'inclou en el preu de la
mateixa.
Professor: Baldo Calmaestra
1r a 6è EP: dimarts i dijous

TAEKWONDOTècniques de millora en els hàbits posturals,
respiració i relaxació.
Exercicis per a estimular els sentits que
milloren el desenvolupament de l'atenció,
memòria i concentració.
Activitat grupal i cooperativa, que ajuda a
aprendre a desenvolupar relacions sense
finalitat competitiva.
Treball a través de cançons i contes, amb el
que s'afavoreix la seva expressió i
imaginació.
Professora: Patricia Ferrer
1r a 6è EP: divendres

Aprenentatge de les regles bàsiques. Tècniques
bàsiques de copejo. Iniciació al joc.
Desenvolupament de l'aprenentatge mitjançant
jocs.
Professorat: Pàdel Club U36
1r a 6è EP: dimarts i dijous 

PÀDEL

40 55€ €
2 dies1 dia

Aprenentatge de les regles bàsiques. 
Jocs d'habilitat i coordinació
Tècnica i tàctica de joc.
Professora: Melisa Castro
1r a 6è EP: dimecres i divendres

BÀSQUET

25€
1 dia



€

Iniciació a diversos esports
col�lectius. Jocs tradicionals.

*Professor: Fede Carbonell

HORARI ÚNIC 
DE 14:30H A 16:30H

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

L'alumnat haurà de romandre en el
Centre, sense excepció, dins de
l'horari establert.

INICI: 
21 SETEMBRE 2022

FINAL: 
31 MAIG 2023

Gramàtica, ampliació del vocabulari,
lectura i pronunciació, escriptura i
conjugació de verbs.

*Professora: Carolina Picornell Howard

 

mes

ANGLÈS
€55

Activitats dimecres horabaixa
PREU
ÚNIC

JOCS ESPORTIUS

1r i 2n EP

1r a 6è EP

Classes de reforç  de totes les àrees
en grups reduïts.

*Professor/a a determinar 

REPÀS I ESTUDI
1r a 6è EP

Estimulació de la creativitat i la
iniciativa pròpia a través de
l'experiència plàstica mitjançant l'ús
de diferents tècniques.

*Professora: Marian García

ARTS PLÀSTIQUES
1r a 6è EP



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

(6è EP) 
Preparació als exàmens oficials.

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

€
2 dias

Classes de llengua anglesa, impartides per professorat natiu, com a
preparació als títols de Cambridge University. El Col�legi Montesión
manté la certificació de la Universitat de Cambridge com a Centre
reconegut per a la preparació dels exàmens.

Inici classes Octubre 2022

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

3r i 4t EP
Dimarts i dijous
en la franja de 
12:00 a 14:00h

5è i 6è EP
S'informarà a través

de circular a l'inici
de curs. 

ESO

Preu del material didàctic no inclòs. 30€/any

65€

mes
95€

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.

53€
mes

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 Zaphiro” entre col�legis, en el qual es tria a una parella
guanyadora representant de cada col�legi.

*Els dies poden veure's modificats per la disponibilitat dels equips informàtics.

Dimecres

1r i 2n EP

Dijous

3r i 4t EP

Dilluns

5è i 6è EP
Sessions de 90' / 1 dia per setmana



63€

mes

29,90€ matrícula el primer any del programa
14,90€ matrícula anys successius
*Reunió informativa en setembre Dimarts i dijous

1r a 6è EP

Sabíeu que tots els nens tenen “superpoders”? Sí, es tracta de
capacitats 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 divertits, 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.

ALOHA Mental Arithmetic
és un programa de desenvolupament mental 
dissenyat específicament per a nens/es 
de 5 a 13 anys.
www.alohaspain.com



*Reunió informativa en setembre 





Distribució setmanal de les activitats de migdia



Repàs d'anglès

Repàs acadèmic

Jocs esportius

Arts Plàstiques 
 

€

Modalitats d'inscripció

2 dies/setmana 1 dia/setmana

Activitats migdia
Quotes Activitats 

dimecres horabaixa

mes
55

PREU 
ÚNIC

€

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.

 





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
paraescolares@colegiomontesion.es abans de la finalització 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 l'alumnat

Normes per la pràctica de les activitats



Seu Son Moix
Camí Son Rapinya, 14
07013 Palma de Mallorca
971 792 250

Seu Palma
Calle Moniti.sion, 24
07001 Palma de Mallorca
971 711 300

paraescolares@colegiomontesion.es
www.colegiomontesion.es

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es
http://www.colegiomontesion.es/

