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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.



Hockey en linia

• Activitat portada a terme en 
col·laboració  amb la Federació 
Catalana d´Hockey. 

• Monitors/es especialitzats/ades i 
amb experiència, tant 
d´entrenadors/es com de jugadors/es.



Art Attack!

• Activitat pensada per potenciar la 
creativitat. 

• Utilitzant materials reciclats i que 
trobem a la natura, crearem projectes 
que faran volar la imaginació.



Bàsquet

• Activitat  organitzada en 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Cornellà. Té una orientació formativa 
sense competició regular. L’activitat es 
realitza un cop per setmana. 
Possibilitat de realitzar una trobada 
per trimestre, per compartir aquest 
esport amb d’altres escoles.

• També hi ha la possibilitat de tenir 
un segon dia d´activitat a les 
instal·lacions del club sense cap cost.



Còmic

• Activitat que treballa diferents 
tècniques d'il·lustració, creació de 
personatges, expressions facials, creació 
d'escenes, etc. i ens introduirem al còmic 
creant un guió i una història que 
acabarem a final de curs.
El còmic és una disciplina que abraça 
tant el desenvolupament d’habilitats 
plàstiques com narratives. Per una banda 
treballarem tècniques d’il·lustració, 
utilitzarem diferents eines, materials, 
papers. Potenciarem la imaginació i 
l’expressió de les idees creant 
personatges, ambients, situacions…etc.



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. 



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 acadèmia 
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 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.



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

• A les activitats destinades a Educació Infantil, es reservarà 1/3 de les 
places per nous alumnes de P3. Les places ofertades de P4 i P5 seran 
diferents de les places totals de l´activitat.

• Les activitats extraescolars estan pendents d´aprovació per part del 
Consell Escolar.

• Les famílies que facin inscripció per sobre del màxim de places passaran 
a llista d´espera i s´obrirà un segon o tercer grup si arribem al mínim de 
places per activitat. (excepte a les activitats de piscina).

• A finals de juny es comunicarà a les famílies quines activitats tiren 
endavant o es cancel·len per falta d´inscrits.

• Inici de les activitats: dilluns 3 d´octubre de 2022.
• Finalització de les activitats: 26 de maig de 2023.
• Del 29 de maig al 2 de juny de 2023: setmana de recuperació de sessions 

cancel·lades durant el curs per diferents motius.
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DIES
ACTIVITATS

DANSA                
(P3 a P5)

ART ATTACK                                                   
(P3 a P5)

ENGLISH             
BIG BEN                                       
(P3 a P5)

PATINEM A 
L´ESCOLA                            
( 1er a 6è)

FUTBOL SALA           
(5è-6è)

FUTBOL SALA       
(1r-2n)/(3r-4t)

FUTBOL SALA           
(5è-6è)

ENGLISH              
BIG BEN                          
( 1r-2N )

DANCE                 
(1er a 6è)

BÀSQUET                
(1er a 6è)

JUDO                           
(1er a 6è)

ENGLISH             
BIG BEN                             
(3r - 4t)

MINICHEF            
(De 1r a 6è)

ENGLISH             
BIG BEN                             
(5è - 6è)

CÒMIC                  
(De 1r a 6è)

ESCOLA NATACIÓ               
(1er a 6è)         
Horari de           

16.30 a 18.30

HOCKEI EN LINIA  
(1r-6è)

JUDO                         
(1er a 6è) 

ESCOLA NATACIÓ          
(P3 a P5)          
Horari de           

16.00 a 18.00

MULTIESPORT                                                   
(P3 a P5)

JUDO                        
( P4 - P5)

ROBÒTICA              
(1er a 6è)

JUDO                                       
(P4-P5)

FUTBOL SALA       
(1r-2n)/(3r-4t)

PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - ESCOLA ELS PINS CURS 22-23

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ED. INFANTIL                                  
(16:30 - 17:30)       

ED. PRIMARIA                                  
(16:30 - 17:30)       

HORARIS ESPECIALS: JUDO, ESCOLA FUTBOL SALA, ESCOLA DE NATACIÓ,                           
PATINEM A L´ESCOLA I HOCEY EN LINIA

ELS HORARIS PODEN VARIAR EN 10-15 MINUTS SEGONS LES POSSIBLES SORTIDES 
ESGLAONADES DELS CURS 22-23



SOCIS 

AMPA

NO SOCIS 

AMPA

ESCOLA NATACIÓ INFANTIL DILLUNS CAN 

MILLARS
264 € 317 € 50 16H A 18:00H

AUTOCAR ANADA. RECOLLIDA A CAN MILLARS.  INCLOU MONITORS 

ACOMPANYANTS ( 16 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3)

INICIACIÓ DANSA 173 € 208 € 8--12 16:30 - 17:30H 3 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3

ART ATTACK 183 € 220 € 8--12 16:30 - 17:30H INCLOU MATERIAL FUNGIBLE (3 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3)

MULTIESPORT 173 € 208 € 8--12 16:30 - 17:30H 3 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3

ENGLISH BIG-BEN 228 € 274 € 7--12 16:30 - 17:30H
COL·LABORACIÓ AMB BIG BEN IDIOMES. INCLOU MATERIAL ANUAL                                       

( 3 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3)

JUDO 305 € 366 € 8--12 16:30 - 18.00H
COL·LABORACIÓ AMB JUDO MOLINS DE REI                                                                             

(3 PLACES RESERVADES PER NOUS ALUMNES DE P3)

PATINEM A L'ESCOLA 173 € 208 € 8--14 16:30 - 17:45H ELS INFANTS, HAN DE PORTAR ELS SEUS PATINS ( HAN DE SER PATINS EN LINA)

BASQUET CORNELLÀ 180 € 216 € 8--14 16:30 - 17:30H COL·LABORACIÓ AMB BASQUET CORNELLÀ

ENGLISH  BIG-BEN 1R-2N 228 € 274 € 7--12 16:30 - 17:30H COL·LABORACIÓ AMB BIG BEN IDIOMES. INCLOU MATERIAL ANUAL

ENGLISH  BIG-BEN 3R A 6È 274 € 329 € 7--12 16:30 - 17:30H COL·LABORACIÓ AMB BIG BEN IDIOMES. INCLOU MATERIAL ANUAL

JUDO 305 € 366 € 8--12 16:30 - 18:00H COL·LABORACIÓ AMB JUDO MOLINS DE REI

CÒMIC 214 € 257 € 8--12 16:30 - 17:30H INCLOU MATERIAL FUNGIBLE

ESCOLA FUTBOL SALA 305 € 366 € 8--12 16:30 - 17:45H
INCLOU MATERIAL ESPORTIU I COMPETICIÓ AL CONSELL COMARCAL. 

COL·LABORACIÓ EFS JORDI TORRAS (NO INCLOSA EQUIPACIÓ DE COMPETICIÓ)

MINICHEF 235 € 282 € 8--14 16:30 - 17:30H INCLOU MATERIAL PERSONAL ALUMNES I MATÈRIA PRIMA

DANCE 173 € 208 € 8--14 16:30 - 17:30H COL.LABORACIÓ AMB FEM DANSA

ESCOLA NATACIÓ PRIMARIA DIMECRES 

COMPLEX PELL
225 € 270 € 40 16:30 - 18:30H INCLOU MONITORS ACOMPANYANTS

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ 265 € 318 € 9--16 16:30 - 17:30H COL·LABORACIÓ AMB PLAY CODE ACADEMY

HOCKEY EN LINIA 217 € 260 € 6--9 16:30 - 17:30H
NO INCLOU STICK ( per iniciar no cal comprar material, excepte els patins, 

proteccions i casc)

ED. 

INFANTIL                                       

ED. 

PRIMÀRIA                                     

INSCRIPCIONS I COBRAMENTS MITJANÇANT FORMULARI ONLINE TPVESCOLA.      1r Cobrament del 50% 15 Octubre - 2n Cobrament del 25% 15 Desembre - 3r Cobrament del 25% 15 Febrer

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA ELS PINS - CURS 2022-23

ACTIVITAT
MÍNIM/ 

MÀXIM 

PER GRUP
HORARI OBSERVACIONS



• Formulari mitjançant TPVEscola. Selecció de les activitats a realitzar. 

• Liquidació mitjançant càrrec en targeta bancària.

• Les places s´adjudiquen per rigorós ordre d´inscripció.

• A les activitats que es fan 2 dies, hi ha la possibilitat de poder fer
inscripció a només 1 dels dies, el seu cost serà de la meitat del preu       
indicat. (futbol sala si només s´agafa un dia no dona dret a 
competició).

• 1r cobrament del 50% 15 d´octubre. 

• 2n cobrament del 25% 15 de desembre. 

• 3r cobrament del 25% 15 de febrer.

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

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

• Obertura del formulari de l´1 al 17 de juny.

• A finals de juny es comunicarà a les famílies quines activitats tiren 
endavant o es cancel·len per falta d´inscrits

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ



www.controlplaysports.com
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