
Activitats
extraescolars

Escola Sant Jordi

Tennis, Judo, Gimnàstica 
rítmica, Robòtica i Iniciació a 

l’Esport
Curs 2019-20

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

Us proposem un programa 
d’activitats adaptat a cada 
grup d’edat i dirigit per 
monitors especialitzats. 
Disposem de servei de 
recollida a l’escola i oferim 
el programa que s’adapti 
millor a les necessitats de 
cada família. 

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

http://www.eurostage.com


Oferim el servei 
d’autobús perque els 
nostres monitors 
recullin als vostres fills 
a l’escola.

Servei de recollida a l’escola Servei deures (de 18 a 19h)

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

Pots combinar l’activitat 
de tennis, judo o 
gimnàstica rítmica amb el 
servei de deures fins les 
19:00 hores( Eurostage)

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

http://www.eurostage.com


Tennis
(a Eurostage)

Activitats extraescolars
Minitennis, Iniciació i Perfeccionament

De P5 a 6è

Dilluns i Dimecres

El tennis és un esport divertit i 
educatiu, a més desenvolupa la 
motricitat i la coordinació, i ajuda a 
l’enfortiment i la tonificació de la 
musculatura dels nens. 
També estimula el treball en equip, 

desenvolupa la disciplina i 
l’aprenentatge de joc, augmenta 
l’autoestima, reforça el valor del treball 
i de l’esforç, crea un sentit competitiu 
íntegre, desenvolupa habilitats socials, 
incrementa la seguretat…

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

http://www.eurostage.com


Judo 
(a Eurostage)

Activitats extraescolars
Iniciació i Perfeccionament

de P4 a 6è

Dilluns i Dimecres

La combinació física i mental, 
converteix el Judo en una veritable 
escola de vida pels infants:          
 
- La seva pràctica potencia la 

concentració i l’autocontrol. 
- Dóna confiança i seguretat.
- Fomenta valors com el respecte, 

la disciplina, l’esforç i el compromís.
- Desenvolupa les habilitats 

motores: coordinació, flexibilitat, 
força…

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

http://www.eurostage.com


Gimnàstica 
rítmica 
(a Eurostage)

Activitats extraescolars
Iniciació i Perfeccionament

de P4 a 6è

Dilluns i Dimecres

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

La gimnàstica rítmica és una 
modalitat esportiva que combina 
moviments de ballet, dansa i 
gimnàstica amb la utilització 
d’alguns elements com pilotes, 
cintes, cèrcols o cordes. 
La seva pràctica desenvolupa la 

coordinació, l’equilibri, la 
seguretat i estimula el treball en 
equip, la companyonia, el 
respecte i la disciplina.  

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

http://www.eurostage.com


          (a l’escola)

Activitats extraescolars
Iniciació a l’esport

de P3 a P5

Dilluns i Dimecres

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefon:  617 664 852

A iniciació a l’esport farem sessións 
de jocs i activitats orientades al 
desenvolupament de les habilitats 
motrius bàsiques: coordinació, 
lateralitat, control del moviment, 
orientació en l’espai i el temps.          

L’objectiu es ajudar a l’alumne a 
assolir una base motriu que l’ajudi 
en la pràctica de qualsevol esport en 
el futur.

Iniciació a 
l’esport

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

http://www.eurostage.com


          (a l’escola)

Activitats extraescolars
Robòtica

de 1r a 6è

Dimarts (P3 a P5) i Dijous (1r a 6è)

tennis@eurostage.cat - www.eurostage.cat

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  617 664 852

LEGO® Education ROBOTIX® és una activitat 
extraescolar innovadora que promou l’interès per 
la ciència i la tecnologia (STEM) i desenvolupa les 
habilitats i competències del s.XXI.

La metodologia de LEGO® Education es basa en 
la construcció activa i el descobriment guiat pels 
participants.ROBOTIX Infantil P3 - P5.
Tot això, mentre aprenen a ser creatius, 

resolutius de problemes, capaços de treballar en 
equip i de comunicar les seves idees 

Les sessions són d’una hora setmanal en grups 
de fins a 12 alumnes

Robòtica

http://www.eurostage.com


Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefon:  +34 617 664 852

Preus Horaris

Miquel Puig

617 664 852

Inscripcions: Eurostage.cat

Per més informació

Activitat 1 dia/ 
setm.

Tennis  33€/
mes 

Judo 30€/
mes

Gim. 
Rítmica 30€/

mes
Iniciació 
a l’Esport 26€/

mes

Robòtica 42€/
mes

Horari Escola: de 16:30h a 18:00h

Horari Eurostage: de 16:30h a 
18:00h o de 16:30h a 19:00h

(Servei d’acollida a Eurostage de 
18-19h inclòs)                                    

* Descompte germans:10%

2 dies/ 
setm.
49,5€/
mes 

45€/
mes

45€/
mes

39€/
mes

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

BUS

1 dia/
setm 

6€/
mes

2 dies/
setm

12€/
mes

http://www.eurostage.com


Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefon:  +34 617 664 852

Preus Horaris

Miquel Puig

617 664 852

Per més informació

Activitat 1 dia/ 
setm.

Tennis  33€/
mes 

Judo 30€/
mes

Gim. 
Rítmica 30€/

mes
Iniciació 
a l’Esport 26€/

mes

Robòtica 42€/
mes

Horari Escola: de 16:30h a 18:00h

Horari Eurostage: de 16:30h a 
18:00h o de 16:30h a 19:00h

(Servei d’acollida a Eurostage de 
18-19h inclòs)                                    

* Descompte germans:10%

2 dies/ 
setm.
49,5€/
mes 

45€/
mes

45€/
mes

39€/
mes

63€/
mes

extraescolars@eurostage.cat - www.eurostage.cat

BUS

1 dia/
setm 

6€/
mes

2 dies/
setm

12€/
mes

http://www.eurostage.com

