
Activitats Extraescolars
Escola Els Pins



ACTIVITAT HORARI
PLACES- 

MÍNIM/MÀXIM

PREU 

ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ

DANSA 16.30 a 17.30 8--14 170 € Iniciació als balls pels més menuts! Danses pensades per millorar la coordinació i  gaudir del ball.

ART ATTACK! 16.30 a 17.30 8--10 178 €

Art Attack és la nostra proposta més creativa, a partir dels materials i  elements més propers del 

nostre entorn. Realitzem tasques per desenvolupar la imaginació i  la creativitat, mitjançant la 

pintura, el dibuix i  el modelatge. Ideal per reforçar les tècniques de retallar, enganxar i  crear, 

mitjançant el desenvolupament d’una idea inicial.

ENGLISH BIG BEN 16.30 a 17.30 7--12 224 €

Iniciació a l´anglès aprenent jugant, cantant i  amb activitats lúdiques preparades especialment per 

a la seva edat. A mida que avancen , i  d’una manera  natural, assimilaran sense adonar-se’n petits 

conceptes i  s’atreviran a produir les seves primeres frases en anglès. Es definiran temàtiques 

mensuals al voltant de les que es treballaran les diferents activitats, mercats, manualitats, 

cançons, jocs. Mestres supervisats per academia d´idiomes.

MULTIESPORT 16.30 a 17.30 8--10 168 €
Jocs motrius, que desenvoluparan les habilitats bàsiques del desplaçament i manipulació 

d’objectes, combinant la iniciaició amb diferents esports.

NATACIÓ 16.30 a 18.15

50                       
( a confirmar per 

la instal.lació)

234 €

Escola de natació per els més petits. Desplaçament cap a la piscina de Can Millars amb autocar i  

es recolliran a la instal.lació a l´acabar l´activitat   Que cal portar? Per a la realització de l’activitat els 

infants hauran de portar una bossa amb el banyador, casquet de bany, xancletes, tovallola o

barnús, pinta i  roba interior de recanvi (tot ben marcat amb el nom).

JUDO 16.30 a 18.00 8--12 300 €

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, l lançar 

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.

PATINEM A 

L’ESCOLA
16.30 a 17.45 8--14 168 €

Iniciació i  perfeccionament als desplaçaments amb patins mitjançant el joc.                                                        

Els alumnes han de portar obligatòriament els seus patins i proteccions (genolleres i casc).
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ACTIVITAT HORARI
PLACES- 

MÍNIM/MÀXIM

PREU 

ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ

ENGLISH BIG BEN     

1r i 2n
16.30 a 17.30 7--12 224 €

Iniciació per treballar totes les habilitats pròpies de les l lengües: 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.

ENGLISH BIG BEN     

3r a 6è
16.30 a 17.30 7--12 270 €

Iniciació per  treballar totes les habilitats pròpies de les l lengües: 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. També inclou Booklets.

ESCACS 16.30 a 17.30 8--14 173 €
Els escacs potencien diferents habilitats i  capacitats que ajuden a millorar el rendiment acadèmic 

dels alumnes. És un joc molt “democràtic” perquè tothom hi té cabuda, són la l luita intel·lectual de 

dues persones que tenen exactament les mateixes possibilitats i  peces al'inici de la partida

ROBÒTICA i 

PROGRAMACIÓ
16.30 a 17.30 9--16 260 €

Diseny 3D, programació de videojocs, muntatge de drons i posterior pilotatge i més projectes.                                                                     

La millor eina per desenvolupar la intel·l igència creativa, d’execució i  l ’autonomia.

GUITARRA 16.30 a 17.30 6--9 214 €
Iniciació i  perfeccionament de l´instrument musical mes apassionat. Canalització de les emocions, 

millora de la cooncentració i  enriquiment del mon interior.

DANCE 16.30 a 17.30 8--14 170 € Realització de danses modernes. Vine a ballar i  gaudir del ritme!

NATACIÓ 16.30 a 18.15
A DETERMINAR PER 

LA INSTAL.LACIÓ 214 €

Escola de natació per els infants de primària. Desplaçament cap al PELL amb acompanyament de 

monitors/es i  es recolliran a la instal.lació a l´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 (tot ben 

marcat amb el nom).

JUDO 16.30 a 18.00 8--12 295 €

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, l lançar 

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 16.30 a 17.30 8--14 230 €

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’util itzarà 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.

PATINEM A 

L’ESCOLA
16.30 a 17.45 8--14 168 €

Iniciació i  perfeccionament als desplaçaments amb patins mitjançant el joc.                                                                  

Els alumnes han de portar obligatòriament els seus patins i proteccions (genolleres i casc).

ESCOLA DE FUTBOL 

SALA

L’Escola de Futbol sala coordinarà el procés formatiu. Activitat realitzada per monitors/es 

especialitzats i  organització de competició els dissabte organitzada per Consel Esportiu del Baix 

Llobregat. En cas de no fer competició, es poden fer trobades trimestrals amb altres escoles.

16.30 a 17.45 + 

competició dels 

dissabtes
8--12 300 €
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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% el 15 d´octubre. 

• 2n cobrament del 25% el 15 de desembre. 

• 3r cobrament del 25% el 15 de febrer.

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

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

• Obertura del formulari per fer inscripció: del 7 al 14 de juny.

• A finals de juny es comunicarà a les famílies quines activitats 

tiren endavant o es cancel.len per falta d´inscrits



CALENDARI DE LES ACTIVITATS

• Data d´inici de les activitats: dilluns 4 d´octubre.

• Data de finalització de les activitats: divendres 28 de maig.

• Del 30 de maig al 2 de juny:  setmana de recuperació de sessions 

cancel.lades durant el curs escolar per diferents motius.



www.controlplaysports.com

info@controlplaysports.com

93.010.21.91 – 622.613.393

c/ Sant Miquel 63, SVH

http://www.controlplaysports.com

