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Escola Futbol Sala Jordi Torras
Aquesta activitat la portem a terme amb dos formats.
El primer és una orientació formativa sense competició regular. L’activitat es realitza 
un cop per setmana. Es realitza una trobada per trimestre, per compartir aquest 
esport amb d’altres escoles.
La segona orientació es competitiva. Els alumnes poden realitzar l’activitat dos dies 
per setmana, i participar a competicions locals o dins del marc competitiu del Consell 
Comarcal. Dependrà de cada Consell Comarcal els horaris dels partits.



Patinem a l´Escola
Presentem aquesta extraescolar com l’aplicació dels desplaçaments amb lliscament a 
l’escola. El patinatge en línia té una gran acceptació per tot tipus d’alumnes. Les 
activitats estan pensades per les diferents etapes d’aprenentatge.
En aquesta activitat proposarem una diversitat de moviments, circuits, jocs, balls, 
etc. Per afavorir l’aprenentatge i perfeccionament del patinatge urbà.
Aquesta activitat implica que els participants disposin d’uns patins en línia i les 
proteccions pertinents. També hi ha la possibilitat d’introduir el treball amb
“Skate”.



Multiesport
L’activitat extraescolar de Multiesport es una activitat extraescolar que es fonamenta 
en el desenvolupament motriu i cognitiu dels més menuts. Jocs i formes jugades, 
destreses amb pilota i iniciació a la percepció espaial. Diferents pilotes, totes elles 
adaptades a les necessitats dels alumnes, per afavorir el seu desenvolupament 
motor i assegurant la diversió. Els grups de l’Etapa d’Educació Infantil, també 
realitzaran jocs cooperatius, d’activació sensorial i joc simbòlic. 



Hip-Hop/ Iniciació a la Dansa
El Hip-Hop es una activitat de dansa que té una gran acceptació en tot tipus 
d’alumnes que els agradi les danses modernes. La base de l’activitat serà la de crear i 
treballar diferents coreografies al ritme d’aquest tipus de música. 
Iniciació a les danses està pensada per als més menuts de l’escola. Ens endinsarem 
en el món del ritme, mitjançant les danses més alegres i divertides. Danses populars i 
les últimes novetats del món musical, serviran per desenvolupar el sentit del ritme i 
la coordinació 



Judo
El judo és un esport molt educatiu tant pel desenvolupament físic com per al 
desenvolupament psicològic dels alumnes. Els més petits aprendran a dominar el seu 
cos, aprendran a conèixer les possibilitats que el seu cos té de fer gestos i desplaçaments 
(reptar, gatejar, saltar, córrer, llançar etc). L’activitat es practicarà en un tatami. Cal portar 
roba comòde. S´acordarà la compra de la vestimenta amb els instructors i es marcarà 
data per fer-ho.



Minichef
Taller de cuina per tal de descobrir i experimentar amb la gran varietat d’aliments de la 
terra i temporada. Els futurs cuiners/cuineres desenvoluparan els coneixements bàsics 
per practicar receptes , descobrir d’on venen els aliments i entendre la importància de 
mantenir una dieta sana i equilibrada .Es desenvoluparan diferents receptes que es 
poden endur a casa per compartir i degustar amb la família. No s’utilitzarà foc ni forn . Si 
cal fornejar al acabar s’ho emportaran dins del Kit de Minichef, amb les instruccions 
corresponents. Inclou kit per els inscrits.



English Big-Ben

Iniciació per treballar totes les habilitats pròpies de les llengües: Listening, Reading, 
Writing,etc.  però focalitzant l’ensenyament en el que considerem més important, 
l’expressió oral (Speaking). Inclou material anual. Mestres supervisats per academia
d´idiomes i adaptació dels diferents nivells segons edats.



Robòtica i Programació

Disseny 3D, programació de videojocs, muntatge de drons i posterior pilotatge i més 
projectes. La millor eina per desenvolupar la intel·ligència creativa, d’execució i 
l’autonomia.



Natació

Escola de natació per els infants de primària. Desplaçament cap al PELL i cap a la Piscina 
Can Millars amb acompanyament de monitors/es i es recolliran a la instal·lació a ĺ acabar 
l´activitat.                                                                                       
Que cal portar? Per a la realització de l’activitat els nen/nenes hauran de portar una 

bossa amb el banyador, casquet de bany, xancletes, tovallola o barnús, pinta i roba 
interior de recanvi.



PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

• Formulari mitjançant TPVEscola. Selecció de les activitats a 

realitzar. S´enviarà a les famílies un tutorial explicatiu.

• Liquidació mitjançant càrrec en tarjeta bancària.

• 1r cobrament del 50% l´octubre. 

• 2n cobrament del 25% al desembre. 

• 3r cobrament del 25% al febrer.

• Recàrrec d´un 20% sobre el preu per no socis de l´AFA.

• Els socis de l´AFA tenen prioritat per fer inscripció.
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