Anglès
Amb un sistema d’ensenyament natural i mitjançant una activitat amb dinàmiques
interpersonals i aspectes lúdics, creem l’espai adient per l’adquisició i ús de l’anglès.
Introduïm, consolidem i ampliem el lèxic, les estructures i les funcions comunicatives.
Els alumnes aprendran a entendre i a parlar anglès gaudint i sense adonar-se.
Duració: 1hora i mitja
Preu mensual: Infantil i primària – 40,50€
ESO – 44€
Batxillerat – 46€

Piscina
Metodologia de treball: familiarització, respiració, flotació i equilibri, propulsió, salts i jocs.
Tots aquests aspectes es portaran a terme en funció de l’edat i el nivell de cada alumne, i
augmentarà la dificultat a mesura que el nen o la nena vagi evolucionant, fins arribar al treball
específic de la tècnica dels estils.
Duració: 45 minuts
Preu trimestral:
52,63€ nens/es de 3 a 5 anys
46,12€ nens/es de 6 a 16 anys

Aloha
Programa educatiu basat en tres eines clau: l’àbac, l’aritmètica mental i els jocs didàctics.
Els alumnes d’Aloha Menthal Arithmetic exerciten simultàniament ambdós hemisferis del
cervell, treient així més partit de la seva capacitat intel.lectual i experimentant una millora
generalitzada en totes les assignatures, especialment en matemàtiques.
Duració: 2 hores
Preu:
60€ matrícula (inclou: llibres de classe, de deures, test de velocitat, llibre
John Neuron, àbac, motxilla i samarreta Aloha)
65€/mes (grups fins a 8 nens/es)
55€/mes (grups de 9 a 14 nens/es)
S’aplicaran descomptes (Aloha i Tallers Aloha) 10% 2n germà, 20% a partir del 3r germà

Kitsune
Una generació que controla les seves emocions. A Kitsune els nens/es aprenen a identificar,
expressar i gestionar les seves emocions. Per això, quan es fan grans són capaços d’afrontar els
moments difícils sense frustracions.
Duració: 1 hora
Preu mensual: 23,46€

Aula d’estudi amb suport
És una activitat adreçada als alumnes de Primària i Secundària. Es faran grupos reduïts, màxim
6 alumnes. Un tècnic/ca farà suport amb tècniques d’estudi adaptades a les necessitats de
cada alumne .
Duració: 1 hora i mitja
Preu mensual: 30€

Escacs
Els escacs són una bona eina per aprendre a pensar jugant. Els ajudarà a desenvolupar la
concentració, el pensament crític, la memòria, la paciència, la tenacitat, la capacitat de superar
la frustració, el pensament lògic, a ser creatius...i tot això amb un tauler de 64 caselles i 16
peces, on els alumnes podran desenvolupar milers de batalles i històries.
De forma molt lúdica podran aprendre des de zero a aprofondir en aquest joc de noves
estratègies i tècniques per aconseguir l’objectiu final...atrapar al rei.
A part del tauler i les peces, s’utilitzaran tecnologies i diferents aplicacions perquè també
puguin practicar amb tablets o ordinadors des de casa seva.
Duració: 1 hora i quart
Preu: 20€ matrícula (inclou llibre i participació al torneig de Reis de Parets)
19€/mes

Robòtica
Tots els nostres programes es caracteritzen pel seu contingut multidisciplinar on treballem
sessions de programació, muntatge i electrònica.
Amb les nostres activitats potenciem el desenvolupament del Pensament Computacional
implicant a l'alumne en cada projecte on es poden treballar diferents aspectes.
Englobem el nostre projecte en diferents nivells on els/les alumnes poden evolucionar tant pel
que fa a diferents llenguatges de programació, muntatges mecànics i electrònics així com a la
capacitat de treball en equip, la presa de decisions i tot el que ens aporta el coneixement de
les disciplines acadèmiques STEM. Una metodologia activa que es va adaptant curs rere curs a
totes les novetats i evolucions pel que fa al material educatiu i a les noves tecnologies.
Duració: 1 hora i mitja
Preu: Infantil
Matrícula 30€ - 45€/ mes
Beginner (1r i 2n)
Matrícula 30€ - 45€/mes
Junior (a partir 3r)
Matrícula 40€ - 45€/mes
Advanced (ESO)
Matrícula 40€ - 45€/mes

Laboratori de ciència i natura
El laboratori de Ciència Maxbot vol entusiasmar als nens, nenes i joves a buscar respostes i/o
solucions a problemes de tipus científic a partir de preguntes i hipòtesis aplicant nocions de
conceptes científics i tècnics. La nostra metodologia activa ens permet aprendre fent, pensant,
comunicant i fent partícips dels projectes als alumnes potenciant l’esperit crític.
En el Laboratori treballem recollint dades i organitzant-les, deduint conclusions, explicant i
justificant el que fem apreciant el plaer pel coneixement i l’aprenentatge.
Un dels objectius que es contempla en aquesta activitat és fomentar l’ús responsable dels
recursos naturals, la cura del medi ambient i de la salut.
En el Laboratori treballarem tant en matèria de Biologia, Química, Física i Geologia, a part
d'interactuar amb les noves tecnologies.
Duració: 1 hora i mitja
Preu: P4 i P5
Matrícula 25€ - 36€/mes
A partir de 1r Matrícula 25€ - 39€/mes

Espai d’art
En aquesta activitat podrem extreure la nostra part més artística a través de diferent tallers
plàstics on podrem crear i aprendre amb diferents tècniques i suports.
Treballarem el modelatge, la pintura, l’estampació, recicatge, gravat...en diferents processos
creatius i tècniques on també hi haurà espai per la llibertat creativa.
Duració: 1 hora i mitja
Preu mensual: 25€

K1
El K1 és un espai plural on els participants gaudeixen d’un ventall d’activitats de diferents
àmbits: tallers temàtics, sortides d’entorn, jocs, dinàmiques...
Les activitats s’adapten segons els grups d’edat que hi participin.
Duració: 1 hora i mitja
Preu mensual: 20€
Preu esporàdic: 7€

