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El MENOF té un mètode de treball obert i creatiu 
on l’alumne continua essent el centre del procés 
d’ensenyament i aprenentatge i el veritable motor 
és el gaudir fent.

D’aquesta manera, el MENOF no el pensarem com 
un seguit de simples activitats, sinó com tota acció 
educativa dins de l’àmbit del no formal que 
provoqui experiències significatives i vagin 
encaminades a despertar la vocació i el projecte 
vital de cada alumne.

  Què és   

  el MENOF?    

Espai migdia

Paraescolars

Acollida
De 07:45 a 09:00 h 
De 17:00 a 18:00 h 

De 12:30  
a 15:00 h 

De 17:00  
a 21:00 h 

Juny, juliol i 
setembre Espai  

vacances

espai migdia

Apostem fermament per un espai educatiu en què els 
alumnes viuen un procés d’aprenentatge constant, que 
no es limita únicament a potenciar una alimentació 
suficient, variada i saludable pels infants. Sinó que pren 
una dimensió global de tota la franja de migdia, 
incloent l’espai de menjador i les activitats lúdiques 
posteriors a l’àpat.

_Treball ferm en l’adquisició d’hàbits alimentaris.
_Servei de cuina propi (ROCA).
_ Protocols d’actuació en al·lèrgies i intoleràncies 

alimentàries.
_ Activitats lúdiques posteriors a l’àpat (tallers, jocs 

motrius o esportius, expressió corporal i teatre, 
activitats interetapes, etc...).

servei acollida

Acollida Matí: 7:45 a 9:00 hores 
Acollida tarda: 17:00 a 18:00 hores
El servei s’ofereix tots els dies lectius, per als alumnes 
d’Infantil i Primària i facilita la conciliació de la vida 
laboral dels pares i mares . És un espai lúdic i educatiu, 
amb clara i definida referència al caràcter propi de la 
nostra escola.

activitats paraescolars

Les Activitats Paraescolars es realitzen fora de l’horari 
lectiu, de caràcter voluntari,  dirigides i gestionades 
pel centre. Formen part del projecte educatiu i tenen 
com a objectiu la formació integral de l’alumne.

_ Activitats Esportives.
_ Activitats Artístiques i Culturals.
_Activitats d’Anglès.
_Activitats d’iniciació de vida cristiana.

espai vacances

En aquest espai s’emmarca tota aquella oferta  
pròpia de la nostra Escola o de la Xarxa de Jesuïtes 
Educació, un cop finalitza el curs acadèmic. Es tracta 
d’una oferta que ofereix un espai de lleure educatiu, 
on els nens i nenes i nois i noies, poden gaudir 
d’activitats esportives, culturals, artístiques i 
d’aventures.

_Casal d’estiu i Casal esportiu de setembre
_ Campus d’esports Jesuïtes Educació:  

Futbol; Bàsquet; Patinatge; Rítmica; Voleibol.
_ Estiu i Anglès: Viladoms de Baix, Irlanda i Anglaterra
_ Experiències de sentit: Camps de treball 

(voluntariat), el camí d’origen, el camí  
de Sant Jaume).



Dansa  
 Alumnes de MoPI4 a tQE4
 Considerat com a Art Escènica, requereix concentració, 
flexibilitat, coordinació i ritme musical. L’activitat de  
dansa clàssica s’ofereix a partir de MOPI4. Els grups  
de PIN4 i fins a ESO faran tastets de diferents estils,  
passant pel ballet clàssic fins al ball modern.

   MOPI 4   Dilluns de 14:00 a 15:00 h
   MOPI 5   Dilluns de 13:00 a 14:00 h
   PIN1   Dimarts i dijous de 14:00 a 15:00h
    PIN2   Dimecres i divendres de 13:00 a 14:00 h
    PIN3   Dimecres de 17:00 a 18:30 h
     PIN4   Dimecres de 17:00 a 18:30 h
    NEI5   Dimarts de 17:00 a 18:30 h
    NEI6   Dimarts de 17:00 a 18:30 h
    NEI-ESO1   Dimecres de 18:30 a 20:00 h
    NEI-ESO2   Dimecres de 18:30 a 20:00 h
    TQE3   Dimecres de 18:30 a 20:00 h
    TQE4   Dimecres de 18:30 a 20:00 h

    1 hora/setmana 25,41 € (10 mensualitats)

    1,5 hores/setmana 37,09 € (10 mensualitats)

    2 hores/setmana 45,01 € (10 mensualitats)

Taller artístic   
 Alumnes de PIn1 a nEI6

 Aquest taller ofereix una conceptualització  
sobre l’art que s’allunya dels estereotips i que 
aposta per l’estudi multidisciplinar i transversal  
de la pràctica artística.

    PIN1   Dilluns de 14:00 a 15:00 h

     PIN2   Dilluns de 14:00 a 15:00 h

     PIN3   Divendres de 13:00 a 14:00 h

    PIN4   Divendres de 13:00 a 14:00 h

    NEI5   Divendres de 14:00 a 15:00 h

    NEI6   Divendres de 14:00 a 15:00 h

    1 hora/setmana 25,41 € (10 mensualitats)

  Activitats artístiques,   

  culturals, social-pastoral   

lEs ActivitAts pArAEscolArs DE  
l’EscolA intErmèDiA i sEcunDàriA 
comEnçArAn El 5 dE sEtEMbrE.  
lEs ActivitAts pArAEscolArs DE l’EscolA 
infAntil comEnçArAn El 12 dE sEtEMbrE.  
finAlitZArAn El DiA 16 dE JUNY. 

  Escacs   
 Alumnes de PIn 1 a nEI 6
 Per mitjà dels escacs, els nens s’acostumen a prendre 
decisions i controlar les seves emocions; aprenen a 
guanyar i a perdre, així com a assumir la seva 
responsabilitat individual.  

   PIN1   Divendres de 14:00 a 15:00 h

   PIN2   Divendres de 13:00 a 14:00 h

    PIN3   Divendres de 13:00 a 14:00 h

    PIN4   Divendres de 13:00 a 14:00 h

    NEI5   Divendres de 14:00 a 15:00 h

    NEI6   Divendres de 14:00 a 15:00 h

     1 hora/setmana 28,72 € (10 mensualitats)

 Teatre  
 Alumnes de nEI5 a tQE3

  El llenguatge, l’escenari, els texts teatrals 
aconsegueixen transmetre sentiments i valors i, així, 
el teatre es transforma en una gran eina educativa.

    NEI5   Dimarts de 17:00 a 18:30 h

    NEI6   Dimarts de 17:00 a 18:30 h

    NEI-ESO1   Dijous de 17:00 a 18:30 h

   NEI-ESO2   Dijous de 17:00 a 18:30 h

   TQE3   Dijous de 14:00 a 15:00 h

    1 hora/setmana 25,53 € (10 mensualitats)

     1,5 hores/setmana 38,31 € (10 mensualitats)

 Robòtica 
 Alumnes de MoPI 3 a nEI-ESo 2

 Apropem a l’alumne al món de la Robòtica fent que 
es pugui sentir com un autèntic enginyer en  
el desenvolupament d’un projecte tecnològic.

      MOPI 3/4/5   Dilluns de 17:00 a 18:00 h

     NEI5   Dijous de 17:00 a 18:30 h

    NEI6   Dijous de 17:00 a 18:30 h

    NEI-ESO1   Dijous de 17:00 a 18:30 h

     NEI-ESO2   Dijous de 17:00 a 18:30 h

     1 hora/setmana 40,70 € (10 mensualitats) 
     1,5 hores/setmana 53,64 € (10 mensualitats)

 Projecte Kolor 
 Alumnes de MoPI 3 a PIn 2
 Es treballa l’experimentació amb l’art i els nens i les  
nenes d’Infantil podran aprendre i desenvolupar junt  
amb els seus pares i mares, els seus propis projectes  
de creació. L’activitat està pensada perquè treballin  
junts en les creacions.

 ACTIVITAT DE PARES I ALUMNES

    MOPI 3   Dilluns de 17:00 a 18:00 h

    MOPI 4   Dilluns de 17:00 a 18:00 h

    MOPI 5   Dilluns de 17:00 a 18:00 h

    PIN1   Dilluns de 17:00 a 18:00 h

     PIN2   Dilluns de 17:00 a 18:00 h 

    1 hora/setmana 25,41  € (10 mensualitats)

  Iniciació i itinerari  
de vida cristiana 
 Alumnes de PIn3 a BAtX.

   PIN3 Acompanyament Catequesi
   PIN4 Acompanyament Catequesi
    NEI5 Cercle Magis
    NEI6 Cercle Magis
    NEI-ESO1 Cercle Magis
    NEI-ESO2 Cercle Magis
    TQE3 Renovació de la fe
    TQE4 Renovació de la fe
    BATX Confimació

NOVETAT



  Activitats Anglès  

lEs ActivitAts pArAEscolArs DE  l’EscolA intErmèDiA i sEcunDàriA comEnçArAn El 5 dE sEtEMbrE.   
lEs ActivitAts pArAEscolArs DE l’EscolA infAntil comEnçArAn El 12 dE sEtEMbrE.  
finAlitZArAn El DiA 16 dE JUNY.

Anglès Activa 
 Alumnes de MoPI3 a PIn2
 Els objectius fonamentals del projecte d’ACTIVA  
són desenvolupar, millorar i perfeccionar  
les competències comunicatives en anglès  
per tal de millorar les necessitats reals de  
comunicació dels alumnes.

    MOPI3    Dijous  
de 17:00 a 18:00 h

    MOPI4    Dimarts  
de 17:00 a 18:00 h

     MOPI5    Dimecres  
de 17:00 a 18:00 h

     PIN1    Dimarts i dijous  
de 17:00 a 18:00 h

     PIN2    Dilluns i dimecres  
de 17:00 a 18:00 h 
o dimarts i dijous  
de 13:00 a 14:00 h

  1 hora/setmana 37,60 € (10 mensualitats)

  2 hores/setmana 63,47 € (10 mensualitats)

Anglès Activa 
 Alumnes de PIn3 a 2n de Batx.
  Aquesta és una activitat d’immersió complerta en 
aquest idioma. Aprofundiment en la comprensió oral i 
escrita, la conversa en anglès, són fonamentals per 
l’obtenció dels diferents títols oficials: KET, PET, First 
Certificate i CAE (universitat de Cambridge).

    PIN3    Dilluns i dijous  
de 13:00 a 14:00 h

   PIN4    Dilluns i dijous  
de 13:00 a 14:00 h

    NEI5    Dilluns i dimecres  
de 17:00 a 18:00 h

    NEI6    Dilluns i dimecres  
de 17:00 a 18:00 h

     NEI-ESO1    Dimecres  
de 14:45 a 16:45 h

     NEI-ESO2    Dimecres  
de 14:45 a 16:45 h

    TQE3    Dimecres  
de 14:45 a 16:45 h

     TQE4    Dimecres  
de 14:45 a 16:45 h

     BATx.    Dimecres  
de 14:45 a 16:45 h

   2 hores/setmana 78,12 € (10 mensualitats)



  Activitats esportives  

  Escola Infantil  

totEs lEs ActivitAts EsportivEs  
comEnçArAn El DiA 12 dE sEtEMbrE  
i finAlitZArAn El DiA 16 dE JUNY 

 Motricitat    
 Alumnes de MoPI3 a MoPI5
 Els alumnes coneixeran les possibilitats del seu cos 
per anar descobrint-se a ells mateixos i, a la vegada, 
interactuar amb els companys/es. Introducció dels 
jocs preesportius. 

   MOPI 3   Dimecres de 17:00 h a 18:00 h

    MOPI 4   Dimecres de 17:00 h a 18:00 h

    MOPI 5   Dilluns de 17:00 h a 18:00 h

       1 dia/setmana 25,41 € (10 mensualitats)

 Judo 
Alumnes de PIn1 i PIn2
 Mitjançant la pràctica d’aquest esport treballem 
aspectes importants per al desenvolupament dels  
alumnes com l’autocontrol, la convivència i l’autoestima.

    PIN1   Dilluns i dimecres de 17:00 h a 18:00 h

    PIN2   Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

       2 hores/setmana 44,91 € (10 mensualitats)

 Natació Esportiu Claror  
 Alumnes de MoPI3 a MoPI5
L’activitat es du a terme a les instal·lacions de l’Esportiu 
Claror (C/Sardenya 333, Barcelona)

   MOPI 3   Dimarts*/Dijous* de 17:00 a 19:00 h

    MOPI 4   Dijous de 17:00 a 19:00 h

    MOPI 5   Dimarts de 17:00 a 19:00 h

       2 hores/setmana 49,81 € (10 mensualitats)

   *  Dimarts 10 places reservades per alumnes Anglès ACTIVA.  
Dijous 10 places reservades per alumnes de Música. 

inici DE l’ActivitAt DE nAtAció  
A pArtir DEl 4 octubre

   Basquetbol 
Alumnes de PIn1 i PIn2
 Introducció esportiva dels elements característics  
de l’esport en concret, ambientant el seu descobriment 
en situacions jugades i jocs competitius, amb l’objectiu 
de començar a inculcar els valors que promovem  
en els equis competitius de l’escola: l’esforç,  
el compromís, el respecte i l’autoexigència.

    PIN1   Dilluns i dimecres de 17:00 h a 18:00 h

    PIN2   Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

       2 hores/setmana 35,56 € (10 mensualitats)

   Futbol Sala 
Alumnes de PIn1 i PIn2
 Introducció esportiva dels elements característics  
de l’esport en concret, ambientant el seu descobriment  
en situacions jugades i jocs competitius, amb l’objectiu  
de començar a inculcar els valors que promovem en  
els equips competitius de l’escola: l’esforç, el compromís, 
el respecte i l’autoexigència.

    PIN1   Dilluns i dimecres de 17:00 h a 18:00 h

    PIN2   Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

       2 hores/setmana 35,56 € (10 mensualitats)



  Activitats esportives  

  Escola Intermèdia - secundària  

totEs lEs ActivitAts EsportivEs 
comEnçArAn El DiA 5  dE sEtEMbrE  
i finAlitZArAn El DiA 16 dE JUNY

 Judo 
Alumnes de PIn3 a 2n BAtX.
 Mitjançant la pràctica d’aquest esport treballem aspectes 
importants per al desenvolupament dels alumnes com 
l’autocontrol, la convivència i l’autoestima.

   PIN3    Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h

    PIN4    Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00 h

    NEI5    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h 

    NEI6    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h 

   NEI-ESO1    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h

   NEI-ESO2    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h

   TQE3    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h

   TQE4    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h

    BATx.    Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h

       2 hores/setmana 46,13 € (10 mensualitats)

Tecnificacions 
Futbol Sala i Basquetbol  
Alumnes de PIn3 a 2n BAtX.

  Grups reduïts amb un màxim de 4 jugadors/es per 
entrenador, on es podrà millorar de manera 
individualitzada aquells aspectes tècnics específics.

     Divendres de 17:00 h a 18:00 h

   1 hora/setmana 24,99 € (10 mensualitats)

 

   Basquetbol 
Alumnes de PIn3 a 2n BAtX.
Les competicions, depenent  de les necessitats  
específiques del grup, poden ser organitzades pel CEEB 
(Consell Esportiu Escolar de Barcelona) o per la FCBQ 
(Federació Catalana de Basquetbol).

   PIN3    Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h (BF3)

     Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h (BM3)

   PIN4    Dilluns de 17:00 a 18:30 h (BF4) dimecres 
de 18:15 a 19:30 h (BF4) divendres de 
17:00 a 18:15 h (BF4).  
Dilluns de 18:15 a 19:30 h (BM4)  
dimecres 17:00 a 18:15 h (BM4) 

     Dilluns i dimecres de 18:15 a 19:30 h (BM4)

   NEI5   Dilluns i dimecres de 18:15 a 19:30 h (BF5)

     Dilluns de 18:15 a 19:30 h (BM5) dimecres 
de 17:00 a 18:15 h (BM5)

    NEI6    Dilluns de 18:15 a 19:45 h, dimecres  
de 18:30 a 20:00 h i divendres de 17:00  
a 18:00 h (MINI FEM)

     Dilluns de 18:30 a 20:00 h, dimecres  
de 18:15 a 19:45 h i divendres de 18:00 a 
19:00 h (MINI MASC)

    NEI-ESO1-2    Dilluns i dimarts de 17:00 a 18:30 h, 
i dijous de 17:00 a 18:00 h (INFANTIl MASC)

    TQE3-4    Dimarts de 20:00 a 21:00 h, dijous  
de 18:00 a 19:30 h i divendres  
de 20:00 a 21:30 h (CAdET vErd FEM)

     Dimarts de 18:30 a 20:00 h, dimecres 
de 17:00 a 18:30 h i divendres de 19:00 a 
20:00 h (CAdET NEgrE FEM)

    BATx. 1-2    Dilluns de 20:00 a 21:00 h, dimecres de 
15:30 a 17:00 h i dijous de 19:30 a 21:00 h 
(JÚNIOr FEM )

      2,5 hores/setmana 48,73 € (10 mensualitats)

  4 hores/setmana 67,54 € (10 mensualitats)

  4 hores/setmana 70,68 € (10 mensualitats) FEdErATS

Futbol Sala 
Alumnes de PIn3 a 2n BAtX.
   Les competicions, depenent de les necessitats 
específiques de cada grup, seran organitzades pel CEEB 
(Consell Esportiu Escolar de Barcelona) o per la  
FCF (Federació Catalana de Futbol).

    PIN3   Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h

    PIN4    Dilluns de 17:00 a 18:15 h  
i dimecres de 18:15 a 19:30 h (F4v)

     Dilluns de 18:15 a 19:30 h 
i dimecres de 17:00 a 18:15 h (F4N)

    NEI5    Dilluns i dimecres  
de 18:15 a 19:30 (F5v)

     Dilluns i dimecres   
de 18:15 a 19:30 h (F5N)

    NEI6    Dimarts i dijous de 17:00 a 18:15 h

    NEI-ESO1    Dimarts i dijous de 18:30 a 20:00 h 
i divendres de 18:00 a 19:00 h 
(PrEINFANTIl vErd)

     Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 h 
i divendres de 18:00 a 19:00 h 
(PrEINFANTIl NEgrE)

    NEI-ESO2    Dimarts i dijous de 18:30 a 20:00 h 
i divendres de 19:00 a 20:00 h 
(INFANTIl)

    TQE3-4    Dimarts i dijous de 20:00 a 21:30 h 
i divendres de 19:00 a 20:00 h 
(CAdET)

    BATx.    Dimarts i dijous de 20:00 a 21:30 h, 
i divendres de 20:00 a 21:00 h 
(JuvENIl)

      2,5 hores/setmana 48,73 € (10 mensualitats)

  4 hores/setmana 67,54 € (10 mensualitats)

  4 hores/setmana 71,72 € (10 mensualitats) FEdErATS



  Activitats Adults  

Zumba 
 Pares i mares

  MArES I PArES 
   Dijous de 20:00 a 21:00 h

   23,97 € (10 mensualitats)

Basquetbol 
 Pares i mares

   MArES  
   Dimecres de 20:30 a 22:00 h 

   PArES  
   Dilluns de 21:00 a 22:30 h 

   29,07 € (10 mensualitats)

Futbol sala
Pares i mares 

  MArES I PArES 
    Dimecres  

de 21:00 a 22:30 h   

    29,07 € (10 mensualitats)	  
Lliga interna oberta a les famílies.

  Activitats Estiu  

Campus esportius JE 
Alumnes de PIn2 a tQE4 (Tortosa / Amposta) 
        Futbol i Futbol sala

        patinatge artístic i en línea

        bàsquet

        voleibol

        gimnàstica rítmica

Campus esportiu Kostka 
Alumnes de PIn2 a BAtX.

      De PIN 2 a BATx. campus esportiu (JuLIOL) 

 

Casals d’estiu 
Alumnes de MoPI3 a tQE4

      De MOPI3 a NEI ESO 2 casal d’estiu (JuNY i JuLIOL) 

       De MOPI3 a TQE4 casal esportiu (SETEMBRE)

Estiu i anglès JE  
Alumnes de PIn1 a BAtX

    De PIN1 a NEI6 campus esportiu Je 

      De NEI6 a NEI-ESO2 estada a irlanda 

     De NEI5 a TQE4, BATx estades a anglaterra

Experiències de sentit JE 
Alumnes de tQE i Batxillerat 

         camps de treball  
(Voluntariat àmbit nacional)

        el camí de l’origen

        el camí de Sant Jaume 



  Jesuïtes   
  Educació   
  transformem   
  l’educació  
Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les 
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.  
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit 
centres, una educació fonamentada en la 
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors 
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició 
educativa. El treball conjunt dels vuit centres  
de la xarxa ens permet aprendre contínuament, 
compartir experiències i construir un model 
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

ESColA InfAntIl (edifici la Salut)
Mare de Déu de la Salut, 17-29
08024 Barcelona
Tel. 93 213 01 81

ESColA IntERMÈDIA (edifici Antequera)
Riera Can Toda, 29-31
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

ESColA SECunDàRIA (edifici Pompeu)
Pompeu Fabra, 23 
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

info.kostka@fje.edu  
www.kostka.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps
Autobusos urbans: V19, 24, 39, 116, H6, D40

Si teniu algun dubte  
o aclariment, podeu enviar un 
correu electrònic a: 

paraescolars.kostka@fje.edu

@esports_Kostka

alS/leS noStreS reSponSableS  
del menoF :

Raquel Pineda 
Directora del MENOF
raquel.pineda@fje.edu

Adriana Garcia
Coordinadora de les Paraescolars  
de l’Escola Infantil
adriana.garcia@fje.edu

Carlos Marín  
Coordinador de les Paraescolars Esportives 
de l’Escola Intermèdia i Secundària
carlos.marin@fje.edu

Mireia Barrera  
Coordinadora de les Paraescolars Culturals 
Escola Intermèdia i Secundària
mireia.barrera@fje.edu

Virginia Menéndez  
Directora de Pastoral
virginia.menendez@fje.edu


