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ACTIVITATS DISTESES I DIVERTIDES

Els infants passen moltes hores del dia fent classes al centre escolar. Per aquest motiu, plantegem un pro-
jecte d'extraescolars disteses i divertides, que els ajudaran a potenciar la seva creativitat, i a aprofundir al-
gunes temàtiques en concret. Totes les activitats partiran del joc, és a dir, posarem en pràctica l'aprendre 
jugant. Amb el joc, els infants estan més tranquils i còmodes i així, els és més fàcil d'entendre allò que trac-
ten. 
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ANALITZEM, PROPOSEM I ACTUEM EN: 
· Objectius generals i específics    · Línies d’actuació
· Nivells Organitzatius     · Procediments
· Recursos      · Avaluació de la satisfacció

PLANIFICACIÓ I QUALITAT Dissenyem tots els projectes educatius ajustant-los als diferents interessos de 
cada centre sempre sota el nostre mètode.

EL NOSTRE MÈTODE DE TREBALL Utilitzarem un mètode actiu basant-nos en el JOC com a mitjà. Estem 
al dia en les últimes tendències pedagògiques les quals són avaluades pel nostre equip docent i ajustades a 
la nostre filosofia de treball. Totes les activitats disposen d’una planificació anual i d’objectius ajustats a la rea-
litat de les activitats i personalitzats per cada participant. 

SEGUIMENT Tots els projectes són supervisats pels coordinadors al centre o pel nostre supervisor el progrés 
es comunica a les famílies mitjançant informes.

MATERIAL Proveïm de material fungible o didàctic necessari pel correcte funcionament de cada activitat. 
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RESPECTEM EL MEDI Estem absolutament sensibilitzats cap el respecte i la protecció del medi ambient. 
La nostra activitat educativa ens facilita l’accés als més petits per això reconeixem i ens sentim responsables 
a l’hora de transmetre activament valors, eines i actituds compromeses cap a la conservació del medi am-
bient. Volem garantir mitjançant els nostres projectes d’educació i sensibilització medi ambiental que els 
infants desenvolupin una consciència “verda” que lamentablement generacions anteriors no han rebut, una 
consciència que ens ajudi a ser persones més responsables, plenes i felices dins la nostra societat. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA Disposem d’un departament d’administració al servei dels clients per tal de 
facilitar tots els processos d’alta/baixa de participants, gestió del cobrament de les activitats, llistat i actua-
litzacions, contractació, nòmines, prevenció riscos, assegurances, subrogació de personal...
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Extraescolars per a infants d'entre 6 i 12 anys que vulguin conèixer i gaudir del lleure. Els infants cada ve-
gada tenen menys temps per jugar. Per això es vol oferir un espai d'imaginació i jocs que els serveixi per 
esbargir-se, ser creatius i divertir-se. 

EDUCACIÓ INFANTIL

MULTISPORT Creiem que l’esport és una eina indispensable pel creixement personal dels més petits, ja 
que no solament els ensenya a aprendre a guanyar i a perdre, acceptant les pròpies limitacions, també con-
tribueix a potenciar el treball en equip. Presentarem una varietat molt rica d’experiències motrius on podran 
iniciar-se a les tècniques de diferents esports com ara l’handbol, el bàsquet, el voleibol, el fútbol, la gimnàstica 
i altres esports alternatius. 
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ZUMBA La dansa és l’art d’expressió física per excel·lència, que permet comunicar-nos mitjançant el mo-
viment del propi cos tot seguint un acompanyament musical. Facilita el desenvolupament de la creativitat 
i la imaginació, alhora que fa possible la compenetració amb la resta de companys i companyes. La zumba, 
a més a més, ajuda als més petits en la formació del cos, amb la barreja de ritmes musicals que els farà pas-
sar una estona més que divertida!

FUTBOL SALA Des del reconeixement i la importància de la individualitat, enfoquem la nostra tasca cap 
a la construcció del conjunt, donant especial rellevància al joc d’equip i a la perspectiva global de l’esport. 
Sense perdre la vessant lúdica (imprescindible per a nosaltres), fomentem el desenvolupament de les capa-
citats motrius bàsiques, la tècnica pròpia del fútbol sala, així com l’adquisició de valors com l’esforç, l’auto-
control, la perseverança, el treball en equip i el respecte.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSQUET Per les seves característiques, el bàsquet és un esport idoni per al desenvolupament de les ca-
pacitats motrius bàsiques (saltar, córrer, botar…), alhora que ofereix un entorn molt favorable per al desen-
volupament psicosocial dels infants. A més, pel fet de tractar-se d’un esport d’equip facilita el treball de va-
lors clau com el respecte, la solidaritat, la cooperació o l’autocontrol.

PATINATGE Gràcies a l’activitat de patinatge podem desenvolupar aspectes com la coordinació general i 
específica, l’equilibri o la potència, a banda de qüestions tan importants com la seguretat (pròpia i de la res-
ta de persones) i el respecte per l’entorn. Tot això mitjançant circuits, curses i jocs que ens faciliten l’aprenen-
tatge de la tècnica de l’esport i l’execució de figures de diferent dificultat.

ARTS MARCIALS La pràctica d’un esport d’arts marcials ajudarà als més petits a millorar l’agilitat, flexibili-
tat i l’agudesa visual, al mateix temps que els ensenyarà a calcular, dosificar i dominar els moviments. Tot 
plegat, contribuirà a adquirir una confiança i seguretat en un mateix. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

GUITARRA Iniciació a la guitarra. Aprendrem a tocar en un context lúdic i entretingut. Poc a poc ens acos-
tarem al món de la música i al domini de l’instrument, estimulant l’interès per l’aprenentatge de diferents
tipus de música (blues, rock, country, reggae, funk). Activitat sota demanda. NO compreu l’instrument fins a
confirmació de grup. Tanmateix, un cop confirmada, caldrà realitzar l’abonament de tot el curs en dues úni-
ques quotes.

GIMNÀSTICA RÍTMICA Aquesta és una activitat força desconeguda per al gran públic, però amb molt d’èxit 
ja que es basa en un esport dinàmic, divertit i enriquidor. La combinació d’elements de l’expressió corporal i 
la manipulació d’objectes són idonis per al desenvolupament de la coordinació i les habilitats psicomotrius, 
així com el treball de la cooperació i la superació dels propis límits.

HIP HOP DANCE Es tracta d’una activitat física on es treballen capacitats psicomotrius com la coordinació
i l’equilibri mitjançant coreografies i la improvització. Hip hop dance acosta als petits al ritme i l’estil tan pe- 
culiar d’aquesta música, treballant l’expressivitat i reforçant l’exercici físic de manera més que divertida.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INFANTIL
16.30 a 17.30h

INICIACIÓ 
ESPORTIVA

gym

ZUMBA 
sala psico - Ana

FÚTBOL
pista pati

PRIMÀRIA HIP-HOP
DANCE

PATINATGE

pista pati - Marta

*DE 16.30 A 17.45H

GUITARRA 
(iniciació)

aula escolar

ZUMBA
gimnàs - Ana

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

gym - Judith

16.30 a 17.30h sala psico - Ariadna

PATINATGE

pista pati - Marta

*DE 16.30 A 17.45H ARTS MARCIALS 
gym

BÀSQUET
pista pati - Elena

FÚTBOL
pista pati - Vicente



A TENIR PRESENT:
· MÍNIMS El mínim per realitzar les activitats és de 8 participants.

· QUOTES Totes les extraescolars tenen un cost de 15€/mes, excepte patinatge, que costa 16€/mes (inclou 15 

minuts més de classe). L’activitat de guitarra caldrà abonar-la en dues quotes úniques, 60€ el mes d’octubre i 60€ 

novembre (120€/curs, guitarra no inclosa).

· DESCOMPTES ESPECIALS A partir de la segona activitat realitzada, s’aplicarà un descompte especial per a cada 

participant, sempre i quan el grup compleixi un mínim de 10 nens inscrits. 2 activitats = 25€ (+1€ si s’inclou 

patinatge) / 3 activitats = 35€ (+1€ si s’inclou patinatge) / 4 activitats = 40€ (+1€ si s’inclou patinatge) / 5 activitats = 

45€ (+1€ si s’inclou patinatge).

· GERMANS Descomptes a partir del 2n germà, aplicant la quota més baixa, sempre i quan el grup compleixi un 

mínim de 10 nens inscrits. 1 activitat = 13€. 2 activitats = 23€ / 3 activitats = 32€ / 4 activitats = 36€ / 5 activitats = 

41€.

· INSCRIPCIONS Cal omplir la inscripció on-line abans de dimarts 24 de setembre.

· JORNADA DE PORTES OBERTES La setmana del 7 al 12 de octubre, farem una jornada de portes obertes en la 

que tothom qui vingui a provar l’activitat ho podrà fer de manera gratuïta, amb previ avís i autorització per escrita del 

pare/mare/tutor legal.
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