
Activitats
extraescolars

Escola Sant Jordi

Judo, Robòtica i Iniciació a 
l’Esport

Curs 2021-2022

esportiu@rials.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’aula i oferim el 
programa que s’adapti 
millor a les necessitats de 
cada família. 

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefon:  653 580 357



Judo 
Una escola de vida

Dilluns i dimecres

de P4 a 6è

De 16:30-18:00h

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…
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Descobreix l’esport
Dilluns i dimecres

De P3 a P5

De 16:30-18:00h

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
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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 

Robòtica

Riera de Caldetes s/n - Caldes d'Estrac 
Telefono:  653 580 357

Prepara’t pel futur
Dimarts

de 1r a 6è

De 16:30-18:00h

esportiu@rials.cat 



Preus Horaris

Cristian Martinez

653 580 357

esportiu@rials.cat

Activitat
1 dia 2 dies

Judo 30 € 45 €

Iniciació a 
l’esport 26 € 39 €

Robòtica 42 €

Per més informació

De dilluns a dijous

• Horari Extraescolars:                  
16:30h a 18:00h

10% de Descompte 2n germà

                                  

Preus mensuals
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