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i p s a

índex d'activitats

Reforç i idiomes

Infantil Primària Secundària Adults

Acadèmia Thames School
Centre de Logopèdia Verònica Vila
El Racó de les Paraules
Mayfair
Un cop de mà
Ucraïnès. Associació Eslava Oriental

Esportives
Associació Consell Local Esportiu (ACLE)
Escola de Futbol Base
Futbolnet-Fundació Barça
Pàdel Indoor Guissona

Artístiques
Escola de Dansa Montse Esteve
Escola Municipal de Música
Escola de Teatre - La Caserna a Guissona

Associacions de Famílies d'Alumnat dels Centres
Escola Ramon Estadella i Torradeflot
Escola Ramon Faus i Esteve
FEDAC Guissona
Institut Guissona

Altres
Classes d'Escacs - Ateneu de Guissona
Fem castells amb els Margeners de Guissona
Robòtica - Robotix, La Llavor
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Acadèmia Thames School i p s a

Centre Logopèdia Verònica Vila i p s a

El Racó de les Paraules i p s a

Reforç i idiomes

Públic: 3-20 anys (i més)

Adreça: C/ Bisbal núm. 33 de Guissona

Horaris: matins i tardes de dilluns a divendres

Preu: a consultar

Més informació: marta@thamesschool.com / 636 932 531 /
       973 550 124

IDIOMES (anglès - francès - alemany). Preparació per als exàmens de
CAMBRIDGE i EOI). REPASSOS (anglès, català, castellà, francès,
matemàtiques, economia, etc.) per a tots els nivells.

Sessions de logopèdia per a nens/es, adolescents i adults, en les quals es
tracten problemes de parla, llenguatge, veu, lectoescriptura, etc.

Públic: 3-20 anys (i més)

Adreça: Rambla dels Segadors núm. 63 baixos de Guissona

Horaris: Matins a convenir. Tardes de dimarts, dijous i divendres de
16 h a 20 h. Les hores s’han de concertar amb antelació.

Preu: a consultar
Més informació:  vevilato@gmail.com / 667 035 683

Reforç escolar i logopèdia. Reforç escolar de tots els nivells i assignatures
individual i/o en grup. Consolidem els conceptes del curs i ampliem els
continguts. 

Públic: 3-20 anys
Adreça: Avinguda 11 de setembre núm. 15 baixos de Guissona
Horaris: matins (hores a convenir) i tardes de 15 a 20 h
Preu: a consultar
Més informació: elracodelesparaules@gmail.com / 636 784 358
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Mayfair p s a

Un cop de mà i p s
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Els objectius de l'escola són reforçar l'aprenentatge, adquirir un nivell
d'anglès més elevat i aprovar els exàmens del Preliminary i First Certificate
in English de la University of Cambridge.

Públic: a partir dels 6 anys

Adreça: Rambla dels Segadors núm. 41 de Guissona
Horaris: de dilluns a divendres de 15.30 a 21 h
Preu: a consultar

Reforç de Primària i ESO i de les dificultats d’aprenentatge específiques.
Atenció personalitzada per estimular l’actitud positiva vers l’estudi i millorar
l’autoestima per aconseguir l’èxit escolar.

Públic: 3-16 anys

Adreça: Plaça de la Plana núm. 2 baixos de Guissona

Horaris: de dilluns a divendres de 15 a 20 h

Preu: a consultar

Més informació: info@uncopdema.cat / 666 732 422

Ucraïnès. Associació Eslava Oriental

L'Associació Eslava Oriental proposa aquesta activitat per ensenyar la
llengua, les tradicions i la cultura d'Ucraïna als infants per consolidar la seva
llengua materna.

Públic: de 5 a 14 anys

Adreça: La Caserna

Horaris: tardes de dilluns, dimarts, dijous i divendres

Preu: 32 €

Més informació:  oksanakataran1@gmail.com / 687 016 323 / 
       643 179 404

p s

Més informació:  mayfair_school@hotmail.com / 616 694 429



Escola de Futbol Base de Guissona p s a

Associació Consell Local Esportiu (ACLE) i p s a

Escola de Pàdel Indoor Guissona
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Esportives

Fer esport i vida sana juntament amb l'aprenentatge del futbol i els seus
valors.

Públic:  de 3 a 16 anys
Adreça: Camp de futbol municipal de Guissona
Horaris: tardes de dilluns a divendres
Preu: 410 € anuals

Més informació:  efbguissona@yahoo.es / 692 283 856 / 646 636 445

Iniciació a l'esport del pàdel, millora de la tècnica i preparació per competir.

Públic: de 6 a 16 anys
Adreça: instal�lacions Pàdel Indoor Guissona
Horaris: de dilluns a divendres de 16:15 a 19:15 h. Classes per adults,
horaris a convenir
Preu: a consultar
Més informació: info@padelguissona.com / 616 128 801

Ens assegurem que tots els joves de Guissona que vulguin practicar
esport, ho puguin fer de la manera més fàcil, accessible i divertida.

Públic: de 3 a més de 20 anys
Adreça: Rambla dels Segadors núm. 67 de Guissona
Horaris:  tardes de dilluns a divendres i dissabtes de 10.30 a 12.30 h
Preu:  a partir de 90€ anuals. El segon fill/a gaudeix d'un 25 % de
descompte en la seva inscripció.

Més informació: acle@guissona.cat / 973 55 12 47

p s a

mailto:info@padelguissona.com


Futbolnet - Fundació Barça s
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Practica l'esport com mai ho havies fet posant en pràctica els valors del F.C
Barcelona, marcant les regles del joc entre tots, promovent la cooperació i
posant les bases per millorar la nostra comunitat.

Públic:  de 12 a 16 anys
Adreça:  Pavelló FEDAC Guissona
Horaris:  dimecres de 18 a 19.30 h
Preu:  gratuït
Més informació: casaljove@guissona.cat / 602 224 080



Escola de Dansa Montse Esteve i p s

Escola de Música Municipal de Guissona i p s a

Escola de Teatre "La Caserna" a Guissona i p s a

Artístiques

Escola de dansa per a nens/es de 3 a 18 anys. S'imparteixen diferents
disciplines com ballet, líric, jazz, dansa contemporània i dansa urbana.

Públic: 3-18 anys
Adreça: C/ Era Parissa n.6, de Guissona
Horaris: tardes de dilluns a divendres
Preu: 32,80 € / mensuals

Més informació: edmontseesteve@hotmail.com / 609 512 883

Escola de música municipal. S'imparteixen classes de llenguatge musical,
cant coral, conjunts instrumentals i diferents instruments de música
clàssica, moderna i tradicional.

Públic: 3-20 anys (i més)
Adreça: Plaça Vell Pla núm. 1 (La Fassina) de Guissona
Horaris: tardes de dilluns a divendres
Preu: a partir de 45 €

Més informació: emmguissona@gmail.com / 621 256 409

Classes de teatre regulars durant el curs escolar per aprendre, tot jugant, a
fer teatre. Més informació i inscripcions a: www.lacaserna.cat

Públic: 3-20 anys (i més)
Adreça: Teatre Centre Catòlic de Guissona
Horaris: tardes de dilluns a dimecres
Preu: de 24 € a 29 € segons edat

Més informació: guissona@lacaserna.cat / 626 107 480
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Associacions de Famílies d'Alumnat
dels Centres
Escola Ramon Estadella i Torradeflot

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitats: anglès Green Valley, Kids&Us, música sensorial  (P4-P5),
teatre, petit xef, creart i patinatge
Horaris: consultar els horaris específics de cada activitat

Més informació: ampaestadella@gmail.com/ 973 55 20 92

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Activitats: anglès Green Valley, Kids&Us, disseny pàgines web (5è i 6è),
zomba, infomeca, teatre, multiesports i patinatge
Horaris: consultar els horaris específics de cada activitat

Inscripció Kids&Us: igualada@kidsandus.es

Més informació: fauseducaciofisica@gmail.com / ramonfausampa@gmail.com / 
602 222 729 

Preu: totes les activitats 10 €/mes, excepte l'anglès (50 € matrícula+50 € mensuals)

Escola Ramon Faus i Esteve
EDUCACIÓ INFANTIL

Activitats: "t'hi quedes una estona?", psicomotricitat i multiesports
(P3), jocs preesportius (P4-P5), anglès, patinatge, música i expressió
corporal.

Horaris: matins i tardes de dilluns a divendres

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (migdia)

Activitats: zumba, mecanografia digital nivell 1 i 2, kung fu combat i
expressió corporal.
Horaris: de dilluns a divendres de 13.15 a 14.10 h i de 14.10 a 15 h segons
activitat.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (tarda)

Activitats: "T'hi quedes una estona?", iniciació al bàsquet, BTT, BTT
familiar, patinatge, anglès, tabal i percussió, dibuix artístic i arts
plàstiques i expressió corporal.

Horaris: de dilluns a divendres de 16.30 a 17 h i de 16.30 a 17.30 h
segons activitat.
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https://www.google.com/search?q=escola+ramon+estadella+guissona&rlz=1C1DIMC_enES881ES881&oq=escola+ramon+estadella+guissona&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.7264j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


FEDAC Guissona

EDUCACIÓ INFANTIL

Activitats: Let's play, iniciació bàsquet (P5), psicomotricitat i música

Horaris: consultar els horaris específics de cada activitat

Més informació: escola.fedac.guissona@fedac.cat / 973 55 00 82

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Activitats: mecanografia, iniciació bàsquet (1r), multiesportiu, 
 patins, bàsquet, zumba, balls i danses, running i skate

Horaris: consultar els horaris específics de cada activitat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Activitats: BTT

Horaris: divendres a les 14.30 h

Institut Guissona

Pàdel, patins/hoquei, futbol sala, bàsquet, tonificació/fitness, zumba, kung fu,
voleibol, balls llatins i BTT.

Públic: alumnat de secundària
Adreça: c/ dels Castanyers núm. 13 de Guissona
Horaris: consultar els horaris específics de cada activitat
Preu: 18 € tot el curs

Més informació: praich@iesguissona.cat / 973 55 14 17

Per poder participar en aquestes activitats cal ser
membre d'alguna de les associacions de famílies
d'alumnat dels centres.
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Classes d'escacs p

Fem castells amb els Margeners de Guissona i p s a

Robòtica i First Lego League i p s

Altres

Classes d'escacs per a nens i nenes 

Públic: de 3 a 12 anys
Adreça:  Casal de la Gent Gran - La Fassina
Horaris: dimarts de 18.15 a 20 h i dimecres de 18.15 a 19.15 h
Preu: 25 €/mes
Més informació: escacs.ateneu@gmail.com / 677 550 116 

Activitats variades i diverses per practicar les bases de la formació
castellera: força, valor, equilibri i seny.

Públic: de 3 a més de 20 anys
Adreça: Plaça Bisbe Benlloch núm. 2 de Guissona
Horaris: tardes de divendres
Preu: gratuïta
Més informació: junta@margeners.cat/ 620 074 175

Inscriu-te ara les extraescolars de La Llavor de Guissona i participa en
la major competició de robòtica i ciència del món!

Públic: de 4 a 16 anys
Adreça:  c/ Seminari núm. 8 de Guissona
Horaris: dilluns de 17.15 a 18.15 h (P4-P5), dimecres de 17.15 a 18.45 h
(5è primària-ESO) i dijous de 17.15 a 18.45 h (1r-4t ESO)
Preu: a consultar
Més informació: info@robotix.es / 933 04 25 05
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MIXONETS
Espai de Criança Municipal

22-23

Primera trobada

de 0 a 3 anys

3 d'octubre 2022

17.30 h 

Més informació
973 550 005 (ext. 128)
peeguissona@gmail.com

La Fassina

Mixonets és un espai destinat a
embarassades i famílies de nadons i
infants de 0 a 3 anys que busquen un
punt de trobada on poder compartir i
intercanviar experiències, on poder
expressar dubtes i neguits al voltant de
la criança, amb la finalitat d’aprendre i
créixer junts en aquesta nova etapa. 
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nova pàgina web del 
Pla Educatiu d'Entorn

Consulta tots els horaris a la 

@plaeducatiuentornguissona

guissona.cat/serveis-guissona/ensenyament/pla-educatiu-dentorn


