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benvolgudes famílies, 

us fem arribar de nou la guia de les activitats extraescolars 
que es faran al nostre poble el proper curs 2017-2018. la 
guia arriba a la seva sisena edició consolidada ja com una 
eina útil de difusió i de comunicació amb la ciutadania. té 
per objectiu facilitar l’accés de les famílies alellenques a la 
informació sobre l’ampli ventall d’activitats que s’organitzen 
durant l’any per als nostres infants i joves, amb la voluntat 
d’esdevenir un altaveu de les activitats que s’ofereixen des 
de les escoles, entitats, clubs esportius, centres i empreses. 
agraïm la participació de totes elles en la confecció 
d’aquesta guia. esperem que us sigui d’utilitat,

salutacions cordials, 
 

teresa vilaró i comas   Glòria Mans cervantes
regidora d’Educació   regidora d’Esports

SALUTACIÓ



ESPOrTS                    6
Atletisme, a partir de 7 anys

Bàsquet, a partir de 5 anys

Entrena’t, a partir de 10 anys

Esgrima, a partir de 12 anys

Esports Outdoor, a partir de 8 anys

futbol, a partir de 3 anys

futbol Sala, a partir de 4 anys

Gimnàstica rítmica, a partir de 5 anys

Ioga, a partir de 12 anys 

Judo, a partir de 5 anys

Mou-te i balla, a partir de 5 anys 

Multi Esport, a partir de 4 anys

Natació, a partir 4 mesos

Patinatge, a partir de 5 anys

rugbi, a partir de 8 anys

Skateboard, a partir de 5 anys

Taekwondo, a partir de 5 anys

Tennis, a partir de 4 anys

Tennis taula, a partir de 5 anys

Vela, rem i surf, a partir de 12 anys

Voleibol, a partir de 10 anys

Zumba, a partir de 6 anys

EXPrESSIÓ                                   11
Art, a partir de 5 anys

Calaix de sastre, a partir de 3 anys

Coaching, a partir de 10 anys

Comercial dance, a partir de 12 anys

dansa, a partir de 4 anys

Escacs, a partir de 5 anys

fotografia, a partir de 12 anys

Mediació i intel.ligència emocional, a partir de 4 anys

índex



Naanda: Ioga i musicoteràpia, a partir de 4 anys 

Stop bullying, a partir de 9 anys

Teatre i contes, a partir de 4 anys

IDIOMES        16
Alemany, a partir de 4 anys

Anglès, a partir de 3 anys

Català i castellà, a partir de 4 anys

francès, a partir de 4 anys

MÚSICA        20
Combos de rock, a partir de 12 anys

Conjunts musicals de cambra, a partir de 10 anys

Coral municipal, a partir de 7 anys

Ensenyaments reglats, a partir de 4 anys 

Música creativa i lúdica, a partir de 4 anys

Musicalia, a partir de 3 anys

Tastet d’instruments, a partir de 7 anys

Teatre musical, a partir de 8 anys

Timbalers, a partir de 12 anys

rEFOrÇ ESCOLAr                   24
Comprensió lectora, a partir de 4 anys

reforç escolar, a partir de 4 anys

Suport als aprenentatges, a partir de 12 anys

TECnOLOgIA                    26
Informàtica, a partir de 4 anys

Pàgines web, a partir de 12 anys

Programació de videojocs, a partir de 12 anys

robòtica, a partir de 6 anys

DIrECTOrI      28



aJUNtaMeNt d’alella
escola d’iNiciaciÓ esPortiva

oferta diversificada d’activitats físiques i esportives que com-
parteixen objectius i principis educatius.

Preus mensuals de totes les activitats de la EIE: 
1 dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros; 
3 dies/set: 28 euros; 4 dies/set: 31 euros
Inscripció: a partir del 4 de setembre a la regidoria d’esports

ATLETISME
Edat: De 7 a 12 anys (2010 al 2005)
Horari:
Benjamí i Aleví (2010 al 2007): Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
Infantil (2006 i 2005): Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h
Lloc de realització: Pista d’atletisme municipal

FUTBOL SALA
Edat: De 5 a 7 anys (2012 al 2010) 
Horari: 
Iniciació (2012): Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h 
PreBenjamí (2011): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h 
PreBenjamí (2010): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 

gIMnÀSTICA rÍTMICA
Edat: a partir de 5 anys (2012) en endavant
Horari: Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Lloc de realització: gimnàs escola fabra

JUDO
Edat: De 5 anys (2012) en endavant
Horari: 
1r nivell (5-7 anys): Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
2n nivell (8-11 anys): Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h
3r nivell (majors de 12 anys): Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports

PATInATgE
Edat: De 6 anys (2011) en endavant
Horari: 
1r nivell (6-7 anys): Dimarts i dijous de 17.15 a 18.15 h
2n nivell (8-10 anys): Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h
3r nivell (majors de 10 anys): Dimarts i dijous de 19.15 a 20.15 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports  

esports
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rUgBI
Edat: De 8 anys (2009) en endavant
Horari: Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 

TAEKWOnDO
Edat: De 5 anys (2012) en endavant
Horari: 
1r nivell (5-6 anys): Dilluns i dimecres de 17.15 a 18.15 h
2n nivell (7-9 anys): Dilluns i dimecres de 18.15 a 19.15 h
3r nivell (10-12 anys): Dilluns i dimecres de 19.15 a 20.15 h
4t nivell (majors de 13 anys): Dilluns i dimecres de 20.15 a 21.15 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 

MOU-TE I BALLA
Edat: De 5 anys (2012) en endavant
Horari: Dimarts de 17.30 a 19 h 
Lloc de realització: gimnàs escola fabra

ESPOrTS OUTDOOr (novetat!)
Edat: De 8 anys (2009) en endavant
Horari: Dimecres de 17.30 a 19 h
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports

aJUNtaMeNt d’alella 
coMPlex esPortiU MUNiciPal - Uesports 

nATACIÓ
familiarització i adaptació al medi aquàtic.
Edat: De 4 mesos a 12 anys
Horaris: 
Nadons: dilluns i divendres a les 16 i 16.30 h / Dissabtes a les 9, 
10, 11 i 12 h.
de 2 a 5 anys: De dilluns a divendres de 17.30 a 18.15 h / 
Dissabtes de 9 a 9.45 h, 10 a 10.45 h, d’11 a 11.45 h i de 12 a 12.45 h
de 6 a 12 anys: De dilluns a divendres de 18.30 a 19.15 h / 
Dissabtes de 9 a 9.45 h, 10 a 10.45 h, d’11 a 11.45 h i de 12 a 12.45 h
Preu trimestral: a consultar abonat/da o no
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre al complex esportiu. 
Observacions: Els infants nascuts el 2011 empadronats a Alella 
poden fer un curs de natació, d’octubre a juny, finançat per 
l’Ajuntament, en algun dels horaris citats anteriorment.

ZUMBA KIDS*     
Edat: De 6 a 11 anys
Horari: Dilluns de 17.10 a 17.55 h 

ZUMBA JÚnIOr*     
Edat: D’11 a 15 anys
Horari: Dijous de 17.10 a 17.55 h 

EnTrEnA’T*    
Edat: De 10 a 15 anys
Horari: Dimecres de 17.10 a 17.55 h

*Preu trimestral: inclòs dins les quotes familiar i la familiar infantil
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aMPa escola FaBra
els grups i dies poden variar depenent de les inscripcions.

MULTI ESPOrT 
activitat destinada a cicle infantil per iniciar en el coneixe-
ment de diferents esports treballant la psicomotricitat.
Edat: P4 i P5
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

BÀSQUET 
activitat d’iniciació, formació i entrenament d’aquest esport.
Edat: De 1r a 4t
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

TEnnIS TAULA
iniciació en la pràctica i les habilitats d’aquest esport.
Edat: De 1r a 6è
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

MInI TEnnIS 
activitat d’iniciació a l’esport conegut com a tennis, basada 
en el treball tècnic mitjançant el joc i com a eixos principals: 
la intensitat, la motivació i l’ensenyament.
Edat: De P4 a 4t
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

FUTBOL SALA 
activitat orientada a adquirir i millorar les condicions físiques, 
les destreses i les tècniques d’aquest esport.
Edat: De P4 a 4t
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

PATInATgE 
activitat orientada a adquirir i millorar les condicions físiques, 
les destreses i les tècniques d’aquest esport.
Edat: De 1r a 6è
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros

SKATEBOArD 
formar i entretenir de manera segura en l’activitat de l’skate.
Edat: De 1r a 6è
Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 1dia/set: 18 euros; 2 dies/set: 24 euros
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aMPa escola la serreta

TEnnIS AMB DIVErTEnIS 
el monitor recull els infants a l’escola a les 16.30 h i la sortida 
és a les instal.lacions de Divertenis.
Edat: a partir de P4 
Horari: Dimecres de 16.30 a 17.45 h
Preu mensual: a consultar
Lloc de realització: Divertennis (c. Ponent s/n)
Inscripcions: divertenis@divertenis.com / 654 33 44 14

aMPa iNstitUt alella

VELA, rEM I SUrF 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dimecres de 16 a 18 h
Preu mensual: 42 euros (no socis: 47 euros)
Lloc de realització: escola del mar de montgat
Inscripcions: institut alella
Observacions: es realitzarà durant el 1r i 3r trimestre.

IOgA 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dilluns de 16 a 17 h
Preu mensual: 24 euros (no socis: 29 euros)
Lloc de realització: institut alella
Inscripcions: institut alella / àgora

ZUMBA 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dijous de 16 a 17 h
Preu mensual: 22 euros (no socis: 27 euros)
Lloc de realització: institut alella
Inscripcions: institut alella

ESgrIMA 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: 
Iniciació: Dilluns, dimecres i divendres de 15.45 a 16.45 h
Nivell: Dilluns, dimecres i divendres de 16.45 a 18 h
Preu mensual: 35 euros
Lloc de realització: institut alella 
Inscripcions: institut alella 

clUB alella FUtBol sala

FUTBOL SALA
Edat: a partir de 8 anys (2009)
Horari: Dies i horaris variables segons equips i categories.
Preu: a consultar
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports a. Vera
Inscripció: a través de la web www.alellafs.com, per email o trucant
Observacions: lligues federades dins la federació catalana de 
futbol.
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clUB atletisMe serra MariNa alella

ATLETISME
activitat de formació i entrenament de les diferents disci-
plines d’aquest esport. Possibilitat de participar en diferents 
competicions: crosos, curses populars, milles, pista coberta 
i/o aire lliure.
Edat: a partir de 13 anys
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 19 h
Preu: a consultar
Lloc de realització: Pista d’atletisme municipal

clUB BÀsQUet alella

BÀSQUET
Edat: a partir de 5 anys. grups per edats i categories.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17.15 h
Preu: a consultar
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 

clUB de FUtBol alella

FUTBOL 7 I FUTBOL 11 
grups per edats i categories. Poden participar en competici-
ons federades.
Edat: a partir de 3 anys
Horari: dies i horaris variables segons equips i categories
Preu: a consultar
Lloc de realització: camp municipal d’esports
Inscripció: a les oficines del club 

clUB rUGBY alella

rUgBI
Edat: a partir de 15 anys
Horari i preu: a consultar
Lloc de realització: camp municipal d’esports

clUB volei alella

VOLEIBOL
activitat orientada a adquirir i millorar les condicions físiques, 
les destreses i les tècniques d’aquest esport. Participen en 
trobades i competicions. 
Edat: a partir de 10 anys. grups per edats i categories.
Horari: Dimarts i dijous de 17.15 h en endavant
Preu: a consultar
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 
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acadÈMia alella

CUrS DE BELLES ArTS
aprendre a mirar l’art, descobrir els detalls i conèixer una 
mica més algunes obres i artistes és l’objectiu d’aquest curs 
que obre les portes a la creativitat dels infants.

CUrS DE FOTOgrAFIA
iniciació a la fotografia d’una manera atractiva a través d’un 
reportatge. aquest curs facilita l’expressió visual i ensenya a 
organitzar una història a través d’un guió i unes imatges. 
Edat: De 12 a 15 anys 

TALLEr DE MEDIACIÓ I InTEL.LIgènCIA EMOCIOnAL
mitjançant el joc, treballem les relacions interpersonals a 
l’educació infantil, comprensió de conflictes, comunicació 
oberta, expressió de les emocions, etc… insistim en la po-
tenciació dels valors de la bondat, la veritat, la responsabilitat 
i la justícia.
Edat: De 4 a 15 anys
Horari: 1 hora/setmana, matí o tarda. també dissabte
Preu mensual: 36 euros 

aJUNtaMeNt d’alella

TALLEr D’ArT
l’activitat permetrà als nens i nenes potenciar la seva capa-
citat creativa i desenvolupar la imaginació a partir del treball i 
experimentació amb diferents materials i tècniques. l’objec-
tiu és oferir un espai de gaudi on apropar els infants a l’art i 
els seus beneficis. 
Edat: a partir de 6 anys (1r) fins 11 anys (6è)
Horari: Dimecres de 17.15 a 18.45 h 
Preu mensual: 20 euros
Inscripcions: a la regidoria d’educació, omplir i enviar a educacio@
alella.cat el formulari d’inscripció que es trobarà a la pàgina web o a 
l’ajuntament fins el 22 de setembre. en cas de més demanda que 
places es farà un sorteig el dimarts 26 de setembre. el mateix dia 26 
es confirmarà la plaça a tothom.
Lloc de realització: can manyé. espai d’art i creació 

expressió



aJUNtaMeNt d’alella

ESCOLA DE DAnSA

l’escola ofereix ensenyament de ballet clàssic, motivant 
l’alumnat a viure la dansa com una activitat apassionant de 
gran benefici per al cos, la ment i l’esperit. Direcció artística a 
càrrec de David campos.
Lloc de realització: Pavelló municipal d’esports 
Inscripció: regidoria d’educació 
Data d’inici: 2 d’octubre de 2017
reunió inicial: 26 de setembre de 2017, a les 19h a les antigues 
escoles fabra.
Observacions: avaluacions internes al llarg del curs. festival de Na-
dal i de fi de curs. 
Descomptes (no acumulatius): 
5% de descompte per als germans.
10% de descompte per a cadascun dels membres de família nom-
brosa o monoparental (cal presentar el carnet vigent).

Despertar a la Dansa 
Edat: Nascuts/nascudes 2013 i 2012
Horari: Dimarts i dijous de 17.30 a 18.15 h
Preu mensual: 28 euros

Iniciació a la Dansa 
Edat: Nascuts/nascudes 2011 i 2010
Horari: Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h
Preu mensual: 31,5 euros

Iniciat 
Edat: Nascuts/nascudes 2009 i 2008
Horari: Dimarts i dijous de 18.15 a 19.30 h
Preu mensual: 33,5 euros

Elemental 
Edat: Nascuts/nascudes 2007 i 2006
Horari: Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45 h
Preu mensual: 33,5 euros

Intermedi I 
Edat: Nascuts/nascudes 2005 i 2004
Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 20.45 h i divendres de 18.30 a 
19.45 h
Preu mensual: 2 dies: 33,5 euros; 3 dies: 43 euros

Intermedi II 
Edat: Nascuts/des 2003 i 2002
Horari: Dilluns i dimecres de 19.45 h a 21 h (divendres opcional)
Preu mensual: 2 dies: 33,5 euros; 3 dies: 43 euros

Avançat
Edat: Nascuts/des abans del 2001
Horari: Dilluns i dimecres de 20 h a 21.15 h (divendres opcional)
Preu mensual: 2 dies: 33,5 euros
Lloc de realització: complex esportiu de l’ufec
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aJUNtaMeNt d’alella

ESPAI DE CrEACIÓ ArTÍSTICA
aquest curs té com a objectiu apropar els adolescent i jo-
ves a la creació artística, des de la pràctica i la intel.lectulitat 
a través dels fonaments del dibuix i la pintura, l’escultura i 
l’experimentació audiovisual. Durant cada sessió s’adquirei-
xen coneixements acadèmics per introduir el jovent al món 
de l’art fomentant l’esperit crític, l’autonomia, l’apoderament i 
utilitzant l’art com a canal i llenguatge d’expressió. l’objectiu 
dels tallers artístics és que l’alumne adquireixi els coneixe-
ments tècnics i el criteri artístic per poder crear obra plàstica.
impartit per blanc de guix. 
Edat: De 12 a 16 anys
Horari: Dijous de 16.30 a 18 h 
Preu trimestral: 50 euros
Inscripcions: formulari a www.alella.cat. Pagament amb targeta de 
crèdit a l’espai jove.
Lloc de realització: antigues escoles fabra 
Observacions: es participarà d’una exposició col.lectiva. el taller no 
pretén arribar a un nivell concret d’expressió artística. l’objectiu dels 
tallers és donar les pautes necessàries per a que cada alumne acon-
segueixi superar el seu nivell.

aMPa escola FaBra
els grups i dies poden variar depenent de les inscripcions.

CrEACIÓ ArTÍSTICA
Despertar les habilitats creadores i estimular el desenvolu-
pament d’habilitats artístiques que està estretament unit al 
desenvolupament intel.lectual del nen/a.
Edat: De 1r a 6è
Horari: Dilluns o dimarts de 16.30 a 18 h
Preu mensual: 32 euros
Observacions: classes impartides per blanc de guix

ESCACS
el contingut pedagògic dels escacs per a l’educació està de-
mostrat científicament. a més l’uNesco recomana la seva 
pràctica i la valora com a molt positiva. l’objectiu és aprendre 
a pensar en un ambient lúdic, fet que facilita l’assimilació i 
l’aprenentatge.
Edat: De 1r a 6è
Horari migdia: 
1r i 2n: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
3r a 6è: Dilluns de 12.40 a 13.35 h
Horari tarda: Dimecres o dijous de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 27 euros



aMPa escola FaBra 

TEATrE I COnTES
busquem petits actors per fer una gran obra! Vine al taller de 
teatre on disfressar-se, maquillar-se i jugar és el més divertit. 
apunta’t i gaudeix!
Horari: 
P4: Dimarts de 16.30 a 17.40 h
P5: Dijous de 16.30 a 17.40 h
1r i 2n: Dimecres de 16.30 a 17.40 h
3r fins a 6è: Dilluns de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 27 euros

nAAnDA. IOgA I MUSICOTErÀPIA
es tracta d’un projecte fruit de la dedicació d’anys vers la 
pràctica del ioga, així com de la música i i la musicoteràpia. És 
la fusió entre ambdues disciplines amb una finalitat lúdico-te-
rapèutica. l’expressió sonora i corporal són la base de tota la 
sessió, juntament amb el mindfulness amb l’objectiu d’assolir 
un estat de calma i goig interior al finalitzar la sessió.
Horari: 
de P4 a 1r: Dilluns de 16.30 a 17.40 h
de 2n a 4t: Dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 28 euros

aMPa escola la serreta

JUMPIng CLAy ArT 
curs de creació artística fent servir l’argila jumping clay.
Edat: infanti i primària 
Horari: 
Infantil: Dimecres de 16.30 a 17.45 h
Primària: Dijous de 16.30 a 17.45 h
Preu mensual: 27 euros
Inscripcions: marc Viladecans (619 04 64  38 / mviladecans@
gmail.com)

CALAIX DE SASTrE 
servei de monitoratge temàtic, des del primer dia d’escola.
Horari: De dilluns a dijous de 16.30 a 18 h

aMPa iNstitUt alella

COMErCIAL DAnCE 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dijous de 16 a 17 h
Preu mensual: 22 euros (no socis: 27 euros)
Lloc de realització: institut alella 
Inscripcions: institut alella / àgora
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coach2Me

COACHIng PEr A InFAnTS I ADOLESCEnTS

el món d’avui és molt complex i canvia molt ràpid. la majoria 
dels nostres fills i filles no estan preparats per confrontar-lo. 
Hem d’ensenyar-los a liderar la seva pròpia vida. tenir una 
bona auto-estima és important per poder aprendre, desen-
volupar-se i mantenir una bona relació amb les persones. 
l’auto-estima els ajudarà també a afrontar nous reptes i so-
lucionar problemes. Potenciar talents, habilitats socioemoci-
onals, autonomia i responsabilitat dels alumnes, organització 
i gestió de temps, gestió de conflictes, autoconfiança i moti-
vació personal.
Edat: De 10 a 18 anys
Horari: de dilluns a divendres a partir de les 16 h. 
Preu: abonaments de 10 sessions de 60 minuts, individuals o en 
grups de màxim 8 persones.
Observacions: l’activitat es pot desenvolupar en català, castellà i 
alemany.

STOP BULLyIng

es treballen les competències socioemocionals com la con-
ciència emocional, la regulació emocional i l’autonomia emo-
cional. amb l’objectiu de millorar la relació amb els companys, 
augmentar les habilitats socials, disminuir els pensaments 
autodestructius i l’índex de violència, millora del rendiment 
acadèmic...
Edat: De 9 a 18 anys
Horari: de dilluns a divendres, 60 minuts (consultar). 
Preu mensual: 48 euros.
Observacions: l’activitat es pot desenvolupar en català, castellà i 
alemany.



acadÈMia alella

AngLèS
cursos d’anglès amb metodologia avançada. classes dinàmi-
ques. Professors nadius, bilingües i experts en l’ensenyament 
de l’idioma. “cambridge english exam Preparation centre”.
Edat: a partir de 4 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros; 
2h/set: 79 euros
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili.

AngLèS PEr ALS MÉS MEnUTS
english for kids (with National geographic). metodologia 
d’aprenentatge molt natural i diferent. adaptada al seu ritme 
d’evolució i maduresa. grups de 2 a 4 alumnes. 
Edat: De 4 a 6 anys
Horari: matí o tarda. també dissabte
Preu mensual: 1h/set: 36 euros 

ALEMAny
metodologia dinàmica i avançada per infants i joves. enfo-
cament pràctic des de la primera classe. Professors nadius i 
bilingües experts en l’ensenyament de l’idioma. grups reduïts 
que permeten aprofundir en les necessitats particulars de 
cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros; 
2h/set: 79 euros
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili

FrAnCèS
metodologia dinàmica i avançada per a infants i joves. enfo-
cament pràctic des de la primera classe. Professors nadius i 
bilingües experts en l’ensenyament de l’ idioma. grups redu-
ïts que permeten aprofundir en les necessitats particulars de 
cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30m/set: 54 euros; 
2h/set: 79 euros
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili

idiomes
En

DE

Fr
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CATALÀ I CASTELLÀ
classes amb una metodologia dinàmica i avançada per a in-
fants i joves. enfocament pràctic des de la primera classe.
Professors experts en l’ensenyament de l’idioma. grups re-
duïts que permeten aprofundir en les necessitats particulars 
de cada alumne i adaptar el curs al ritme general del grup.
Edat: De 4 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres, de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1 h/set: 36 euros; 1h 30 min/set: 54 euros; 
2 h/set: 79 euros
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili

aJUNtaMeNt d’alella

rEFOrÇ D’AngLèS AMB LES IDIOMES (A1 - A+1)
reforç de les nocions bàsiques i necessàries per seguir l’as-
signatura d’anglès del centre educatiu. impartit per joves pro-
fessionals de les idiomes. grups reduïts amb ràtio de 1/12 
per grup/aula. clima d’aprenentatge proper que permet un 
seguiment individualitzat. 
Edat: De 12 a 16 anys
Horari: Dimarts i dijous de 16 a 17h .
Preu trimestral: 60 euros
Inscripcions: a l’espai jove. cal omplir i entregar el formulari 
d’inscripció que es trobarà a la pàgina web i/o a l’espai jove. 
Pagament amb targeta de crèdit.
Lloc de realització: antigues escoles fabra

aMPa escola FaBra

AngLèS AMB LES IDIOMES
les idiomes ofereix la possibilitat de conèixer una nova 
llengua de forma natural i divertida. els alumnes aprenen un 
segon idioma mitjançant un aprenentatge comunicatiu. Per 
aquesta raó, creem a l’aula un ambient amè i dinàmic, on els 
infants es familiaritzen amb l’anglès i aprenen a comunicar-se 
amb naturalitat, en contextos propers als seus interessos.
Edat: De P4 a 6è 
Horari: 
P4 i P5: Dilluns de 16.30 a 18 h
1r i 2n: Dimarts de 16.30 a 18 h
3r i 4t: Dimecres de 16.30 a 18 h
5è i 6è: Dijous de 16.30 a 18 h
Preu mensual: 53 euros (matrícula: 55 euros/pagament únic)
Inscripcions: les idiomes (c. sant isidre, 9)
Lloc de realització: escola fabra
Observacions: classes impartides per professors de les idiomes
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aMPa escola FaBra 

AngLèS AMB KIDS & US
metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural 
d’adquisició de la llengua materna. grups reduïts de màxim 
8 infants i adaptats a cada edat. sessions dinàmiques 100% 
en anglès.
Edat: De P4 a 6è 
Alumnes nous a la metodologia: 
P4 i P5: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
1r i 2n: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
3r a 6è: Dilluns i dimecres de 12.40 a 13.35 h
Alumnes que ja han cursat la metodologia: 
Alumnes de Bàsic 1: Dilluns i dimecres de 12.40 a 13.35 h
Alumnes d’Oliver: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
Alumnes d’Emma: Dilluns de 13.40 a 14.35 h
Preu: 
1 dia/setmana: 58 euros (material: 70 euros/pagament únic)
2 dies/setmana: 73 euros (material: 55 euros/pagament únic)
Lloc de realització: escola fabra
Observacions: classes impartides per professors de Kids&us

aMPa escola la serreta

AngLèS AMB LES IDIOMES
Edat: De 1r a 6è 
Horari: 
1r i 2n (nous): Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
2n i 3r (nous): Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
3r i 4t (nous): Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
4t i 5è (nous): Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
5è i 6è (nous): Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu mensual: 35 euros/1 hora; 69 euros/2 hores (matrícula: 55 
euros)
Inscripcions: les idiomes (c. sant isidre, 9)
Lloc de realització: escola la serreta
Observacions: classes impartides per professors de les idiomes 
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fr

les idioMes 

AngLèS
amb més de 25 anys ensenyant idiomes al poble d’alella, 
les idiomes ofereix als infants la possibilitat de conèixer una 
nova llengua de forma natural i divertida. en els nostres cursos 
d’anglès s’aprèn un segon idioma mitjançant un aprenentatge 
comunicatiu. Per aquesta raó, creem a l’aula un ambient amè 
i dinàmic, per familiaritzar-se amb l’anglès i aprendre a comu-
nicar-se amb naturalitat, en contextos molt propers als seus 
interessos. 
Edat: a partir de 3 anys
Horari: 
de 3 a 11 anys: Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
A partir d’11 anys: Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Possibilitat segons nivells de 16 a 17.30 h, dilluns i dimecres.
Preu mensual: a consultar
Observacions: grups reduïts. últimes tendències amb metodologia 
i bons professors, una garantia per aprendre anglès. centre de 
preparació d’exàmens de cambridge university. 

ForMat ceNtre d’estUdis 
eMPresa de serveis iNForMÀtics

AngLèS I FrAnCèS
classes d’anglès i francès dinàmiques, actives i divertides 
amb professors nadius i/o experts. adaptades a cada nivell 
(elemental, intermedi i avançat). llibres de l’editorial macmi-
llan i suport multimèdia amb projeccions de dibuixos, pel.lícu-
les, cançons... 
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h
Preu classe individual: 20 euros/hora 
Preu mensual mini grup: 1h/set: 35 euros; 1h 30m/set: 55 
euros; 2h/set: 65 euros; (matrícula 25 euros).
Observacions: mínim 4 nens, màxim 6 per classe. el material 
necessari (excepte el llibre) va a càrrec de format.
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música
aJUNtaMeNt d’alella

COrAL MUnICIPAL
iniciativa municipal que vol afavorir la formació musical, el tre-
ball en equip i l’educació en valors dels infants i adolescents. 
a partir d’un repertori fresc i variat, integrant diferents moda-
litats artístiques, gaudiran de l’experiència de cantar, moure’s 
i interpretar, acompanyats de música en directe.
Edat: De 7 a 12 anys (2n a 6è primària) i a partir de 1r eso 
Horari: Divendres de 16.30h a 18h i de 17.15h a 18.45h segons edat
Preu mensual: a determinar
Inscripcions: a la regidoria d’educació, omplir i enviar a educacio@
alella.cat el formulari d’inscripció que es trobarà a la pàgina web o a 
l’ajuntament.
Lloc de realització: golfes de can lleonart
Observacions: es faran diversos concerts al llarg de l’any

aJUNtaMeNt d’alella i ressò ceM 
ProJecte alella viU la Música

CAnTATA

Participació en la cantata participativa “contes per telèfon” 
que es farà per la marató de tV3. 

COnJUnTS MUSICALS. MÚSICA DE CAMBrA
un espai musical per a totes les persones que toquin algun 
instrument i desitgin formar part d’un conjunt musical, amb la 
finalitat de compartir coneixements i habilitats musicals, po-
der-ne gaudir amb altres companys i mostrar-les en públic.
Edat: a partir de 10 anys
Horaris: 
Música de cambra nens i joves: Divendres de 20.30 a 21.30 h
Música de cambra adults: Divendres de 20.30 a 21.30 h o dissabtes 
tarda
Preu trimestral: 20 euros
Inscripcions i lloc de realització: ressò centre d’estudis musicals 
Observacions: es pot participar en vàries formacions. Professors 
del centre d’estudis musicals ressò.

TASTET D’InSTrUMEnTS
un taller que durarà tot un curs escolar destinat a que els 
infants puguin tenir un primer contacte amb diversos instru-
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ments tocant-los, escoltant-los, coneixent la seva mecànica i 
creant petites peces musicals per tal que puguin conèixer-los 
i gaudir-ne.
Edat: entre 7 i 10 anys
Horari: Dimecres de 17 a 18.15 h o Dijous de 17 a 18.15 h
Preu: gratuït
Inscripcions i lloc de realització: ressò centre d’estudis musicals

TEATrE MUSICAL
Infantil 
aquest curs es farà el musical Hairspray. Direcció a càrrec de 
carlos gramaje i el seu equip.
Edat: entre 8 i 14 anys
Horari: Dimecres de 18.15 a 19.30 h
Preu mensual: 28,50 euros
Inscripcions i lloc de realització: ressò centre d’estudis musicals

Adult 
aquest curs es farà una obra “a mida” dels participants creada 
per carlos gramaje, professor i director de l’activitat.
Edat: a partir de 18 anys
Horari: Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu mensual: 48,50 euros
Inscripcions i lloc de realització: ressò centre d’estudis musicals

aMPa escola FaBra

MÚSICA CrEATIVA I LÚDICA
treballar la part creativa i lúdica per tal de potenciar les ap-
tituds musicals dels alumnes utilitzant diversos instruments. 
Possibilitat de formar coral o grup de batucada.
Edat: De P4 a 4t 
Horari migdia: 
P4 a 1r: Dimecres de 13.40 a 14.35 h
2n a 4t: Dimecres de 12.40 a 13.35 h
Preu mensual: 27 euros
Horari tarda: 
P4 a 1r: Dilluns o dijous de 16.30 a 17.40 h
2n a 4t: Dimarts o dimecres de 16.30 a 17.40 h
Preu mensual: 27 euros

aMPa iNstitUt alella

COMBOS DE rOCK 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dijous de 16 a 17 h
Preu mensual: 24 euros (no socis: 29 euros)
Lloc de realització: institut alella
Inscripcions: institut alella



tiMBalers del Most d’alella

TIMBALErS
aprendrem ritmes en grup, tot compartint un espai associatiu. 
els objectius són gaudir de la percussió amb els companys i 
companyes i tocar i participar en les festivitats del poble.
Edat: a partir de 12 anys 
Horari: Dimarts de 17.30 a 19 h
Preu mensual: 15 euros
Inscripció: timbalersdelmostdalella@gmail.com
Observacions: el material, tant els timbals com tot el necessari, va 
inclòs en el preu mensual.

col.leGi saNta Maria del PiNo

MUSICALIA
musicalia és l’escola de música que ofereix el nostre col.
legi als seus alumnes i que també obre les portes a tothom 
interessat de fora del centre, amb la possibilitat de fer un 
seguiment reglat dels estudis musicals i amb professors es-
pecialitzats de cada instrument i assignatura.
Edat: a partir de 3 anys 
Horari: De dilluns a divendres de 17 a 19:30 h
Inscripció: col.legi santa maría del Pino
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ressò, ceNtre d’estUdis MUsicals

EnSEnyAMEnTS MUSICALS rEgLATS
impartim classes d’instrument, llenguatge musical i cant. ofe-
rim mètode suzuki per violí. treballem la música clàssica i 
moderna, incidint en la part creativa i lúdica, per tal de poten-
ciar les aptituds musicals de cada alumne. 
Edat: a partir de 4 anys, joves i adults
Preu: a consultar
Inscripcions: ressò centre d’estudis musicals
Observacions: audicions trimestrals. Preparació per entrar al con-
servatori i per als exàmens del trinity college of london

Instrument
Horari: a consultar 

Llenguatge musical
Horaris: 
Iniciació 2: Dimarts de 18.30  a 19.30 h
de 4 a 5 anys, Sensibilització: Dilluns de 17.15 a 18 h
de 5 a 6 anys, Sensibilització 2: Dimecres de 17.15 a 18.15
de 6 a 7 anys, Elemental 1: Dimarts de 17.30 a 18.30 h
de 7 a 9 anys, Elemental 2: Divendres de 19.15 a 20.15 h
de 9 a 10 anys, Elemental 3: Divendres de 17.30 a 19 h
d’11 a 12 anys, Pas de Grau: Dijous de 18.15 a 19.45 h
Grau mig 1: Dimarts de 17.15 a 19.45 h
Grau mig 2: Divendres de 18.45 a 20 h
Grau mig 4: Dijous de 19 a 20.30 h

Cant coral
es treballa tant la música moderna com la clàssica. fem actu-
acions al llarg del curs en diferents contextos, així com inter-
canvis amb altres corals. Director: Narcís Perich.
Edat: a partir de 12 anys
Horari: Divendres de 17.15 a 18.45 h

Tallers per a nens i nenes d’entre 3 i 6 anys
Horari: a consultar 



reforç 
escolar

acadÈMia alella

rEFOrÇ ESCOLAr En MInI grUPS
grups de 2 a 6 alumnes. reforç escolar a través d’un segui-
ment individualitzat amb tutors. foment dels hàbits d’esforç, 
concentració, memorització, gestió del temps i millora en l’au-
tonomia d’estudi i recerca de fonts d’informació. 
Edat: De 4 a 19 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 49 euros; 2h/set: 65 euros; 
3h/set: 79 euros (descomptes per trimestre i germà)
Observacions: també classes privades i a domicili

MILLOrAr LA COMPrEnSIÓ LECTOrA
l’entrenament de la comprensió lectora és una de les eines 
més importants per evitar el fracàs escolar. fomentant “la 
lectura per plaer” s’aconsegueix el desenvolupament de ca-
pacitats cognitives que permetin llegir i comprendre. es pot 
resoldre un problema de mates o física si no es comprèn 
l’enunciat? la comprensió lectora és essencial en el procés 
d’aprenentatge dels infants i joves.
Edat: a partir de 4 anys
Horaris flexibles: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu: a consultar
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aJUNtaMeNt d’alella
esPai Jove

SUPOrT ALS APrEnEnTATgES 
recurs per a afavorir l’assoliment de les competències esco-
lars i assentar hàbits d’estudi. conduït per una persona jove 
experta en matèries escolars i amb el suport del dinamitzador 
juvenil. És un espai on poder consultar i resoldre dubtes de 
matemàtiques, física, química i biologia i treballar les habi-
litats d’organització, planificació i auto-seguiment, així com 
orientació en qüestions vocacionals. es complementarà amb 
seguiment i servei de consultes online per dubtes concrets 
en èpoques d’exàmens.
Edat: De 12 a 16 anys
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h
Preu: gratuït
Lloc de realització: espai jove. aula d’informàtica 
Inscripció: a l’espai jove. cal omplir i entregar el formulari d’inscrip-
ció que es trobarà a la pàgina web i/o a l’espai jove. 
Observacions: l’horari podrà adaptar-se a les necessitats del grup. 

ForMat ceNtre d’estUdis 
eMPresa de serveis iNForMÀtics

rEFOrÇ ESCOLAr (PrIMÀrIA, ESO I BATXILLErAT)
classes de reforç escolar d’una o diverses assignatures 
adreçades a l’alumnat que necessita més dedicació. l’objec-
tiu és generar hàbits d’estudi i crear un espai per resoldre els 
dubtes i per fer els deures.
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h 
Preu classe individual: 20 euros/hora
Preu classe mini grup: 10 euros/hora
Observacions: grups de mínim 2 alumnes, màxim 4 per classe



acadÈMia alella

CUrS D’InFOrMÀTICA
millorar la informàtica a nivell d’usuari. aprendre a navegar, 
fer un bon ús i conèixer el potencial d’internet. utilitzar l’offi-
ce (Word, excel o el Powerpoint).
Edat: De 7 a 15 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30min/set: 54 euros; 
2h/set: 79 euros 
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili 

CUrS DE PÀgInES WEB
curs d’iniciació i especialització en el disseny i creació de 
pàgines web.
Edat: De 12 a 18 anys
Horari flexible: De dilluns a divendres de 13.30 a 21 h. 
Preu mensual: 1h/set: 36 euros; 1h 30min/set: 54 euros; 
2h/set: 79 euros 
Observacions: classes amb mini grups, privades i a domicili

aMPa escola FaBra 

rOBÒTICA
tecnologia lego education. amb models senzills, els nens 
entendran conceptes bàsics sobre la construcció i l’estabilitat 
de les estructures. s’introdueixen en les construccions: siste-
mes de politges, palanques, engranatges i rodes, per explorar 
sobre l’energia, la flotabilitat i la balança.
Horari: 
1r a 6è: Dimecres o dijous de 16.30 a 18 h (2 nivells: Primers passos 
/ ingenieria i robòtica)
Preu mensual: 55 euros (inscripció: 35 euros/pagament únic)

Tecnologia
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aMPa iNstitUt alella

PrOgrAMACIÓ DE VIDEOJOCS 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dijous de 16 a 17.30 h
Preu mensual: 24 euros (no socis: 29 euros)
Lloc de realització: institut alella
Inscripcions: institut alella

rOBÒTICA 
Edat: De 12 a 18 anys 
Horari: Dimarts de 16 a 17.30 h
Preu mensual: 24 euros (no socis: 29 euros)
Lloc de realització: institut alella
Inscripcions: institut alella

ForMat ceNtre d’estUdis 
eMPresa de serveis iNForMÀtics

InFOrMÀTICA
classes dinàmiques i divertides amb professor llicenciat en 
informàtica. suport multimèdia amb projeccions d’exemples, 
exercicis, jocs interactius i molt més. adaptades a cada nivell 
(inicial, bàsic, intermedi i avançat).
Edat: De 4 a 16 anys
Horari: De dilluns a divendres de 16 a 21 h 
Preu classe individual: 20 euros/hora 
Preu classe mini grup: 1h/set: 35 euros; 2h/set: 65 euros;
(matrícula: 25 euros)
Observacions: grups de mínim 4 nens, màxim 6 per classe. el ma-
terial necessari (llibres, fitxes, etc) va a càrrec de format



dIReCTORI
ACADèMIA ALELLA 
Plaça antoni Pujadas i Nirell, local 4 
93 555 17 11 / 650 971 179
info@academiaalella.com
www.academiaalella.com   
   

AJUnTAMEnT D’ALELLA
regidoria d’Adolescència i Joventut
espai jove (antigues escoles fabra)
avinguda ferran fabra, 1
93 540 72 45 
adrenalina@alella.cat
www.alellajove.cat

regidoria de Cultura
can manyé. espai d’art i creació
riera fosca, 42
93 540 87 23
pomersm@alella.cat

regidoria d’Educació
Plaça de l’ajuntament , 1
93 555 23 39 ext.104 
alella.educacio@alella.cat
www.alella.cat/educacio

regidoria d’Esports
Pavelló municipal d’esports abelardo Vera 
Passeig de la creu de Pedra, 29-31
matins: de dilluns a divendres de 9.15 a 14 h
tardes: de dilluns a dijous de 16 a 19 h
93 540 19 93
alella.esports@alella.cat / alella.coordeie@alella.cat
www.alella.cat/esports

AMPA ESCOLA FABrA
avinguda del bosquet, 1
93 540 31 37
calendari escolar: de 15.30 a 19 h
ampaescolafabra@gmail.com
www.ampafabra.weebly.com
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AMPA ESCOLA LA SErrETA
carrer Núria, 26-28
93 540 64 27
ampalaserreta.wordpress.com

AMPA InSTITUT ALELLA
avinguda del bosquet, 7  
635 334 633 
info@ampaiesalella.org
www.ampaiesalella.org

CEnTrE D’ESTUDIS MUSICALS rESSÒ
carrer ribas, 4
93 540 11 09
Dies feiners de 17 a 19 h
resso@resso.info
www.resso.info
facebook

CLUB ALELLA FUTBOL SALA
600 66 64 67 / 617 06 09 35
www.alellafs.com
alellafs@gmail.com

CLUB BÀSQUET ALELLA
Pavelló municipal d’esports a. Vera
Passeig de la creu de Pedra, 29-31
629 64 20 91
Dilluns, dimecres i divendres de 17.15 h en endavant
basquetalella@hotmail.com

CLUB ESPOrTIU SErrA MArInA ALELLA
Pista d’atletisme municipal josep mª Pareras
camí del mig, 31
660 299 722
Dimarts i dijous de de 18 a 21 h
serramarinaalella@gmail.com



CLUB FUTBOL ALELLA
camp municipal d’esports
ctra d’el masnou a granollers km 3,2
93 555 71 59
De dilluns a divendres de 17 h en endavant
club@cfalella.cat
www.cfalella.cat

CLUB rUgBy ALELLA 
camp municipal d’esports
ctra d’el masnou a granollers km 3,2
info@rugbyalella.com
www.rugbyalella.com 

CLUB VOLEI ALELLA
Pavelló municipal d’esports a. Vera
Passeig de la creu de Pedra, 29-31
672 04 11 33
Dimarts i dijous de 17.15 h en endavant
clubvoleialella@hotmail.com

COMPLEX ESPOrTIU MUnICIPAL 
(UFEC gESTIÓ I SErVEIS SL) 
carrer Pau Vila, 5-11
93 555 18 95
alella@uesports.cat
www.uesports.cat

COL.LEgI SAnTA MArIA DEL PInO
riera coma clara, 19-21
93 555 44 11
info@pinoalella.com
www.pinoalella.com

COnSULTOrIA COACH2ME 
carrer comas, 4b
626 351 266
ulla@coach2me.es
www.coach2me.es
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FOrMAT CEnTrE D’ESTUDIS
EMPrESA SErVEIS InFOrMÀTICS 
rambla d’àngel guimerà, 31 
93 540 82 81
format@canalmaresme.com
www.webformat.cat

LES IDIOMES
carrer sant isidre, 13
93 540 15 24
info@lesidiomes.com
www.lesidiomes.com
http://www.facebook.com/lesalella

TIMBALErS DEL MOST D’ALELLA
timbalersdelmost@gmail.com



Amb el suport de:


