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activitats  
paraescolars
Les Activitats Paraescolars es realitzen 
fora de l’horari lectiu, són de caràcter 
voluntari, dirigides i gestionades pel propi 
centre. Formen part del projecte educatiu 
i tenen com a objectiu la formació 
integral de l’alumne.

activitats esportives
A través de la nostra oferta, pretenem que l’Esport, amb tot el 
seu potencial educatiu, afavoreixi de manera determinant en 
la nostra Missió. L’Esport ha de ser un mitjà educatiu, el vehicle 
que completi la formació dels alumnes, que faci que s’integrin 
en la societat per transformar-la. Que esdevinguin persones per 
als altres i amb els altres. 

activitats culturals
Les nostres activitats plantegen nous reptes i aprenentatges en 
un àmbit innovador i ben engrescadores pels alumnes. Són 
activitats que complementen la formació integral de l’alumne 
amb un alt grau de qualitat en tota l’amplia oferta que es 
proposa. Des d’Escola d’idiomes o Escola de Música fins a 
propostes tecnològiques com la Robòtica, el Teatre o els Escacs.

activitats per a famílies i educadors/es
Plantegem tot un seguit d’activitats que despertin l’interès de 
famílies, docents i Personal de l’Escola. Amb la intenció d’oferir 
propostes enriquidores que aporten clars beneficis en la nostra 
salut tant física com mental, a la vegada que plantegen gaudir 
del temps d’oci en comunitat, amb família i amb companyes i 
companys.

calendari  
general  
d’activitats 
InIcI: dilluns 12 de 
setembre de 2022 
FInalItzacIó: dilluns  
21 de juny de 2023

NoTA: Els equips federats, 
vinculats al Club Esportiu, podran 
iniciar els entrenaments a partir 
de l’1 de setembre, acordat amb el 
coordinador/a de cada secció 
(Futbol Sala o Bàsquet).

altes 
Les altes a una activitat enmig d’un 
període de facturació es cobraran al 
50% de la quota fraccionada 
corresponent. 

Baixes
Les baixes a una activitat s’han de 
comunicar exclusivament a Secretaria al 
mail secretaria.clot@fje.edu 
Les baixes s’han de comunicar abans del dia 
20 de la següent facturació.
Si s’efectuen entre dos períodes de 
facturació no procedirà el retorn de la quota 
en la part proporcional. 
En cas de baixa forçada per raons mèdiques 
es procedirà al retorn de la part 
proporcional. 

Facturació 
de les activitats 
L’import anual de cada activitat es fracciona en  
4 terminis (octubre, desembre, febrer i abril). Per 
tant, cada període de facturació  no equival a 
dos mesos exactes d’activitat.

Descomptes
S’aplicarà un descompte per germans  
del 5% a partir del segon germà en les activitats 
esportives. El descompte s’aplicarà al germà més 
petit. No s’aplicarà descompte a les activitats 
federades.

 PàG. 
08   bàsquet

 PàG. 
10   Futbol sala

 PàG. 
12   Mou-te  jugant!

 PàG. 
13   Patinatge artístic

 PàG. 
14   Gimnàstica rítmica

 PàG. 
15   Judo

 PàG. 
16   Natació

 PàG. 
17   Voleibol

 PàG. 
20   balls i danses

 PàG. 
21   New Style Dance

 PàG. 
24   Mecanografia

 PàG. 
25   Robòtica

 PàG. 
26   Teatre

 PàG. 
27   Escacs

 PàG. 
28   Anglès

 PàG. 
30   Música

 PàG. 
32   Arts&Craft

 PàG. 
33   Aula d’estudi

 PàG. 
34   Spellian

 PàG. 
36   New Style Dance

 PàG. 
37   Manteniment

NOTA IMPORTANT:  
El contingut d’aquest catàleg, 
pot patir canvis en relació a 
l’organització horària, d’espais o 
del nombre màxim de 
participants per cada grup, en 
funció de la situació sanitària 
provocada per la CoVID-19, o 
per raons alienes a Jesuïtes El 
Clot, vinculades amb proveïdors 
externs. En el cas que s’hagi de 
reduïr el nombre de participants 
establerts a cada grup, 
s’assignarà  la plaça en funció de 
l’ordre d’inscripció de cada 
alumne. 
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oferta 
d’activitats per  cursos

P3 Infantil P4 Infantil

12  Mou-te jugant!
16  Natació
28  Escola d’idiomes
30  Escola de música
32  Arts&Craft

1r Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
32  Arts&Craft
33  Aula d’estudi

5è Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
24  Mecanografia
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
34  Aula d’estudi

12 Moute-jugant!
16 Natació
20 balls i danses
25 Robòtica
28 Escola d’idiomes
30 Escola de música
32 Arts&Craft

2n Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
32  Arts&Craft
33  Aula d’estudi

6è Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
24  Mecanografia
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
34  Aula d’estudi

P5 Infantil

08  bàsquet
10  Futbol sala
13  Patinatge artístic
14  Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
22  balls i danses
20  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28  Escola d’idiomes
30  Escola de música
32  Arts&Craft

3r Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
24  Mecanografia
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
33  Aula d’estudi

1r ESO

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
21   New Style Dance
24  Mecanografia
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes

4t Primària

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
16  Natació
21   New Style Dance
24  Mecanografia
25  Robòtica
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
30   Escola de música
33  Aula d’estudi

2n ESO

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
21   New Style Dance
26  Teatre
27  Escacs
28   Escola d’idiomes
34  Spellian

PIn nEI tQE

BatX:

FP adults

MOPI

3r ESO

08  bàsquet
10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
21   New Style Dance
26  Teatre
28   Escola d’idiomes
34  Spellian

4t ESO

10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
21   New Style Dance
26  Teatre
28   Escola d’idiomes
34  Spellian

1r batxillerat

10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
26  Teatre
28   Escola d’idiomes
34  Spellian

2n batxillerat

10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo
26  Teatre
28   Escola d’idiomes
34  Spellian

Cicles Formatius Famílies i Educadors/es

10  Futbol sala
13   Patinatge artístic
14   Gimnàstica rítmica
15  Judo

36   New Style Dance
37   Classes de 

manteniment
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Bàsquet
PàG. 
08

PàG. 
10

PàG. 
12

PàG. 
13

PàG. 
14

PàG. 
15

PàG. 
16

PàG. 
17

esport en equip

Futbol sala

iniciació esportiva

Mou-te jugant!

esport individual

Patinatge artístic

esport individual

Gimnàstica rítmica

esport individual

Judo
esport individual

natació
esport en equip

Voleibol
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Coordinació: Sandra Carballares / sandra.carballares@fje.edu

Alumnes des de  
MOPI5 a 3r TQE

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Bàsquet
esport en equip

 Iniciació Bàsquet
    MOPI5 i 1r PIn NENS/NENES

   Dilluns i/o dimecres  
de 17:00 h a 18:15 h

   1 dIA 56,5   
2 dIeS 112,5 

  PlACeS: sense límit 
  (1 o 2 dies a escollir)

Escola de Bàsquet
    1r i 2n PIn NENS/NENES

  Dilluns i dimecres  
de 17:00 h a 18:15 h

  112,5 
  PlACeS: sense límit 
  gRUPS: per curs

  

La secció de bàsquet de Jesuïtes  El Clot -  
Escola del Clot ofereix la pràctica d’aquest  
esport seguint una proposta pedagògica 
paral·lela a la línia acadèmica marcada per 
l’escola. Basem el nostre treball en cinc eixos 
fonamentats en els valors que volem transmetre:

•   Esforç •   Esperit de superació
•   Compromís •     Companyonia
•   Autocrítica

A partir d’aquets valors hem generat una 
metodologia engrescadora però al mateix temps 
exigent i ambiciosa, per sistematitzar i assolir els 
fonaments tècnics i tàctics necessaris.
La base d’aquest projecte se sustenta en dues 
idees principals:

•   Implicar a tots els actors que participen en el 
projecte (jugadors, entrenadors i famílies).

•      Mantenir la continuïtat durant tota  
l’etapa educativa.

    Equips CEEB
cEEB  

Prebenjamí  
    3r PIn MASCuLí / FEMENí

   Dilluns i dimecres  
de 17:00 h a 18:15 h

  112,5 
  PlACeS: 26

cEEB  
Benjamí (PreMini)   

    4t PIn FEMENí

   Dilluns i dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  112,5 
  PlACeS: 12

 cEEB   
aleví 

   5è i 6è nEI MASCuLí

  Dilluns i dimecres  
de 19:00 h a 20:00 h

  112,5 
  PlACeS: 12

cEEB   
aleví 

   5è i 6è nEI FEMENí

   Dilluns i dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  112,5 
  PlACeS: 12

cEEB  
Preinfantil   

   1r nEI-ESO MASCuLí

   Dilluns i dimecres  
de 18:00 h a 19:00 h

   112,5  
  PlACeS: 12

cEEB  
Infantil    

   1r nEI-ESO FEMENí

  Dilluns i dimecres  
de 18:00 h a 19:00 h

   1112,5 
  PlACeS: 12

  

    Equips federats
FEDERat  

Benjamí (PreMini)  
    4t PIn NENS/NENES

   Dilluns i dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  112,5 
  PlACeS: 12

FEDERat  
cadet     

   2n nEI-ESO i 3r tQE  
FEMENí

   Dilluns i dimecres  
de 19:00 h a 20:30 h

   138  
  PlACeS: 12

Iniciació escola Bàsquet Prebenjamí Benjamí Aleví Preinfantil Infantil Cadet/ Juvenil

MOPI5 1r eP 2n PIN 3r PIN 4t PIN 5è NeI 6è NeI 1r NeI 2n NeI 3r TQe 4t TQe 1r BAT 2n BAT
Nascuts 

Nascudes
2017

Nascuts 
Nascudes
2016

Nascuts 
Nascudes
2015

Nascuts 
Nascudes
2014

Nascuts 
Nascudes
2013

Nascuts 
Nascudes
2012

Nascuts 
Nascudes
2011

Nascuts 
Nascudes
2010

Nascuts 
Nascudes
2009

Nascuts 
Nascudes
2008

Nascuts 
Nascudes
2007

Nascuts 
Nascudes
2006

Nascuts 
Nascudes
2005
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Coordinació: Aleix Capdevila / aleix.capdevila@fje.edu  |  Isaac gómez / isaac.gomez@fje.edu

Alumnes des de  
MOPI5 a bAT i C. Formatius

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Futbol sala
esport en equip

MOPI5 de futbol sala
     MOPI5 NENS/NENES

  Dimarts i/o dijous  
de 17:00 h a 18:15 h

   1 dIA 56,50  
2 dIeS 112,5 

  PlACeS: 25 
  (1 o 2 dies a escollir)

Iniciació futbol sala
    1r PIn NENS/NENES

   Dimarts i dijous 
de 17:00 h a 18:15 h

   112,5 
  PlACeS: 25

Escola futbol sala
    2n PIn NENS/NENES

  Dimarts i dijous  
de 17:00 h a 18:15 h

  112,5 
  PlACeS: 25

La secció de futbol de  Jesuïtes  
el Clot - Escola del Clot, té com a objectiu 
potenciar i desenvolupar  els valors 
de convivència, companyonia, esforç i 
compromís.
També vol potenciar les habilitats 
tècniques i esportives dels joves “jugadors” 
de l’escola des d’una vessant educativa.
Els nostres entrenadors  volen fer créixer 
els joves esportistes en conceptes propis de 
l’esport del futbol sala, sense oblidar, però, 
l’estreta relació que suposa el marc de 
l’esport fet des de l’escola.

Equips CEEB
cEEB   

Prebenjamí  
     3r PIn NENS/NENES

  Dimarts i dijous 
de 17:00 h a 18:15 h

  112,5 
  PlACeS: 14

cEEB  
Benjamí  

      4t PIn NENS/NENES

   Dimarts i dijous  
de 18:15 h a 19:15 h

  1112,5  (2 dies) 
  PlACeS: 14

cEEB  
Prealeví

   5è nEI NENS/NENES

   Dimarts i dijous  
de 18:15 h a 19:15 h

   112,5   
  PlACeS: 14

cEEB  
aleví

    6è nEI NENS/NENES

  Dimarts i dijous   
de 18:15 h a 19:15 h

   112,5     
  PlACeS: 14

Equips federats
FEDERat  

Infantil
   1r nEI-ESO  

NoIS/NoIES EQuIP “B”
    Dimarts i dijous   

de 19:15 h a 20:45 h

    2n nEI-ESO  
NoIS/NoIES EQuIP “a”

   Dimarts i dijous   
de 19:15 h a 20:45 h

  125  / PlACeS: 14

FEDERat  
cadet  

  3r i 4t tQE  
NoIS EQuIP “a”

    Dilluns de 20:00 h a 21:30 h 
i dimecres 
de 15:30 h a 17:00 h

  130  / PlACeS: 14 
  CEM Bac de Roda / Clot de la Mel

Veterans
Veterans 
MASCuLí

   adults
    Dimecres  

de 21:15 h a 22:45 h
  60  / PlACeS: 20

Veterans
Veteranes 
FEMENí

   adultes
  Dimarts  
de 21:00 h a 22:30 h
  60  / PlACeS: 20

FEDERat  
Juvenil 

   alumnes de Batxillerat 
i FP NoIS EQuIP “B”

   Dilluns i dimecres 
de 20:00 h a 21:30 h

   112,5  /  PlACeS: 14 

   alumnes de Batxillerat 
i FP NoIS EQuIP “a”

   Dimecres i divendres  
de 15:30 h a 17:00 h

  137,5  / PlACeS: 14 
CEM Bac de Roda / Clot de la Mel

FEDERat  
Sènior 

   adults NoIS  EQuIP “B”
    Dilluns i dimecres 

21:15 h a 22:45 h
  132 /  PlACeS: 14

   adults NoIS  EQuIP “a”
    Dimarts i dijous 

21:15 h a 22:45 h
  122  / PlACeS: 14

nOta IMPORtant 
L’import corresponent als conceptes de fitxa federativa 
(portal del federat) i mutualitat, correran a càrrec de 
cada usuari. No es contemplen dins la quota d’activitat.

Iniciació escola Futbol Prebenjamí Benjamí Prealeví Aleví Infantil Cadet Juvenil

MOPI5 1r eP 2n PIN 3r PIN 4t PIN 5è NeI 6è NeI 1r NeI 2n NeI 3r TQe 4t TQe 1r BAT 2n BAT
Nascuts 

Nascudes
2017

Nascuts 
Nascudes
2016

Nascuts 
Nascudes
2015

Nascuts 
Nascudes
2014

Nascuts 
Nascudes
2013

Nascuts 
Nascudes
2012

Nascuts 
Nascudes
2011

Nascuts 
Nascudes
2010

Nascuts 
Nascudes
2009

Nascuts 
Nascudes
2008

Nascuts 
Nascudes
2007

Nascuts 
Nascudes
2006

Nascuts 
Nascudes
2005
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Contacte paraescolars.clot@fje.edu” Coordinació: Paula giménez  / paula.gimenez@fje.edu

 Alumnes  
de MOPI3 i MOPI4

 Alumnes des de  
MOPI5 a bAT i C. Formatius

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)     Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup MOPI3 i MOPI4
    MOPI3 i MOPI4 NENS/NENES

    Dilluns a dijous  
de 17:00 h a 18:10 h 
(a escollir, mínim 1 dia màxim 4 dies)

 1 dIA 51,50 
  2 dIeS 103 
  3 dIeS 154,5 
  4 dIeS 206 
  PlACeS: 20 per dia

Grup 1 i 2
   MOPI5, a 2n PIn 

NENS I NENES

 Dilluns i dimecres 
  de 17:00 h a 18:15 h
  112,50  
  PlACeS: 24

Grup 3 i 4
    3r PIn a 6è nEI 

NENS I NENES

   Dilluns i dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  112,50 
  PlACeS: 24

Grup 5
   nEI-ESO, BatX. i FP 

NoIS I NoIES

  Dilluns i dimecres  
de 19:00 h a 20:00 h

  112,50 
  PlACeS: 24

Mou-te jugant!
iniciació esportiva esport individual

Treballarem per desenvolupar habilitats 
motrius, cognitives, emocionals, simbòliques 
i sensorials. Els alumnes s’iniciaran amb el 
descobriment del propi cos, i posteriorment, 
coneixeran diferents Esports i les seves Formes 
Jugades. L’activitat es realitzarà fent ús de 
jocs lúdics i cooperatius que aniran  
formant als alumnes de manera integral, 
de forma dinàmica i engrescadora, tot 
potenciant el gaudir fent.

La secció de Patinatge Artístic de 
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot, 
treballa el desenvolupament 
motriu i la coordinació amb suport 
musical. A la vegada que pretén 
posar especial èmfasi en fomentar 
els valors educatius intrínsecs en 
l’esport. L’objectiu principal és 
aconseguir un domini del patí 
i de la tècnica, tot oferint als 
alumnes un entorn d’aprenentatge 
d’habilitats motrius sobre rodes i en 
un medi molt diferenciat.

nOta 
Els criteris en l’elaboració dels grups, 
s’efectuaran segons edat i nivell consensuat 
per l’equip de coordinació.

patinatge artístic
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Coordinació: Júlia delgado / julia.delgado@fje.edu

 Alumnes des de  
MOPI5 a bATX. i C. Formatius

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Gimnàstica rítmica 2
    2n PIn NENS I NENES

   Dimarts i dijous 
de 17:00 h a 18:15 h

  112,5 
  PlACeS: 15

Gimnàstica rítmica 3
    De 3r PIn a 6è nEI NENS I NENES

   Dimarts i dijous 
de 18:15 h a 20:00 h

  144 
  PlACeS: 15

Gimnàstica rítmica 4
   De 6è nEI, tQE, Bat i FP 

NoIS I NoIES

   Dimarts i dijous  
de 19:15 h a 21:00 h

  144  
  PlACeS: 15

Gimnàstica rítmica 1
    MOPI5 i 1r PIn NENS I NENES

   Dimarts i dijous 
de 17:00 h a 18:15 h

 112,5  
  PlACeS: 15

esport individual

La Gimnàstica Rítmica permet desenvolupar 
les capacitats físiques i motrius mentre es 
reforcen els valors associats a la companyonia 
i el treball en equip.

Grups d’Iniciació  
Esportiva i Escolar
 El principal objectiu dels grups d’Iniciació 
Esportiva i Escolar és l’aprenentatge i domini de la 
tècnica corporal i d’aparell, tot gaudint de l’esport 
i l’activitat física.

Coordinació: Marc esbrí / marc.esbri@fje.edu

Alumnes des de  
MOPI5 a bATX. i C. Formatius

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Judo 1
    MOPI5,  

1r i 2n PIn  
NENS I NENES

   Dilluns i dimecres  
de 17:00 h a 18:15 h

  112,50  
  PlACeS: 25

Judo 2
    3r PIn a 6è nEI  

NENS I NENES

   Dilluns i dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  112,50  
  PlACeS: 25

Judo 3
   1r nEI-ESO 

a 2n Bat  
NoIS I NoIES

   Dilluns i dimecres  
de 19:15 h a 20:15 h

  112,50   
  PlACeS: 15

esport individual

La secció de judo de Jesuïtes  
El Clot - Escola del Clot, està englobada en 
l’oferta d’esports individuals que ofereix 
l’escola.  El judo és un esport derivat d’un 
art marcial, on té gran importància la 
tècnica i la tàctica. Psicològicament ofereix 
un ventall de possibilitats que milloren 
la convivència i la comunicació amb els 
altres, així com l’autocontrol i l’autoestima 
personal. Respecte a la relació amb  el 
company, s’aprèn a respectar i confiar  
en el altre, a adaptar-se i a cooperar.   
Els objectius generals que es treballaran 
al llarg d’aquesta etapa  educativa són: 
Educar al nen/a  a traves de l’esport / 
Inculcar els valors  educatius dels  esports 
individuals / Aprendre a treballar en equip, 
fomentant  el respecte, la solidaritat i el 
companyerisme / Conèixer el propi cos i les 
pròpies limitacions / Descoberta de l’esport 
i de tasques / Progressar en l’esport i en 
l’assoliment de cinturons /  Iniciar-se a la 
competició interna  durant les classes.

JudoGimàstica rítmica
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

Alumnes des de  
MOPI3 a 6è NEI

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Natació
esport individual

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

Alumnes des de  
de 1r i 2n PIN

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Volei
    1r i 2n de la PIn 

NENS I NENES

   Divendres 
de 17:00 h a 18:30 h

  101  
  PlACeS: 15

esport individual

El voleibol, fomenta el treball en equip 
i les estratègies. Permet a l’alumnat 
que el practica, desenvolupar la 
destresa i coordinació motriu. I per 
descomptat, la companyonia i el poder 
confiar en qui es té al costat, resulten 
factors primordials per tenir èxit en el 
treball en equip.

un altre aspecte important, és que 
permet, des d’edats primerenques, 
desenvolupar diferents conceptes del 
joc. on destaquen també, les virtuts 
a nivell humà que aquest esport pot 
tenir, a nivell d’adquisició de valors 
intrínsecs com la responsabilitat, el 
compromís, l’esforç, la superació, etc..

Voleibol

Grup a
    MOPI3 i MOPI4 NENS I NENES

   Dimarts de 17:00 h a 18:15 h
 107  

  PlACeS: 16

Grup B
    MOPI3 a 6è nEI NENS I NENES

 Dilluns de 17:00 h a 18:15 h
 107  

  PlACeS:  
  MOPI3/4 24 places /  MOPI5 16 places
  PIN-NeI 18 places

Grup c
    MOPI3 a 6è nEI NENS I NENES

 Divendres de 17:00 h a 18:15 h
 107  

  PlACeS:  
  MOPI3/4/5 24 places / PIN-NeI 20 places

INSTAL·LACIoNS:  
POlIESPORtIu MunIcIPal  
Bac DE RODa

La secció de natació de Jesuïtes El Clot - Escola 
del Clot ofereix a tots els alumnes la possibilitat  
de participar en una activitat que treballa en 
diferents nivells, tots ells adaptats a l’edat i 
les necessitats de l’alumne/a.  Inclou els nens 
i nenes des de MoPI3  fins a 6è de Primària. 
Aquesta activitat ens ofereix un treball  molt 
interessant de coordinació motriu i de resistència 
aeròbica  en el medi aquàtic. Els alumnes surten 
de l’escola, acompanyats pels monitors/es  de 
la secció, per la porta de l’edifici Biscaia, i es 
dirigeixen directament al Poliesportiu  Bac de 
Roda. Les famílies s’encarreguen d’anar a buscar  
als seus fills/es un cop hagi finalitzat l’activitat  
al mateix complex esportiu. 
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new Style Dance
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Coordinació: Marina Carballo / marina.carballo@fje.edu

 Alumnes de  
MOPI4 i MOPI5

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
   MOPI4 i MOPI5  

NENS I NENES

  Dilluns i dimecres 
de 17:00 h a 18:10 h

 108  
  PlACeS: 13

escola de ball

Balls i danses és un activitat que ens 
permetrà treballar la coordinació amb suport 
musical. S’ofereix des d’un punt de vista 
molt lúdic i perseguint l’objectiu de treballar 
molt en equip. En finalitzar aquesta primera 
etapa de balls i danses, aquesta activitat 
té continuïtat en el New Style Dance que 
s’ofereix a partir de 1r de Primària.

Coordinació: Marina Carballo / marina.carballo@fje.edu

 Alumnes des de  
1r PIN a 4t TQE

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

new Style 1-2
   1r i 2n PIn 

NENS I NENES

   Dimarts i dijous  
de 17:00 h a 18:10 h

  108  / PlACeS: 13

  new Style 3-4
    3r i 4t PIn 

NENS I NENES

  Dimarts i dijous  
de 17:00 h a 18:10 h

  108  / PlACeS: 13

new Style 5-6-7
   5è PIn a 1r ESO-nEI 

NoIS I NoIES

   Dimarts i dijous  
de 18:15 h a 19:15 h

  108  / PlACeS: 13

new Style 8
    2n ESO-nEI  

NENS I NENES

   Dimarts i dijous  
de 18:15 h a 19:15 h

  108  / PlACeS: 13

new Style 9
    3r i 4t ESO-tQE  

NoIS I NoIES

   Dimarts i dijous  
de 19:15 h a 20:15 h

  108  / PlACeS: 13

escola de ball

Exercici físic amb suport  
musical que consisteix 
en treballar intensament 
totes les parts del cos però 
coordinats amb la música. 
Requereix ja un nivell més 
avançat de coordinació 
i treball en equip. És la 
continuïtat de l’activitat  
de balls i danses.  

New style DanceBalls i danses
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Mecanografia
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activitat cultural

Robòtica

activitat cultural

teatre

activitat cultural

Escacs

activitat cultural

anglès

activitat cultural

Música
activitat cultural

arts&craft
activitat cultural

aula d’estudi
activitat cultural

Spellian
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
MOPI4 a 6è NEI

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup Infantil
  MOPI4/5 NENS I NENES

   Divendres 
de 13:50 h a 14:50 h

  139   
   PlACeS:  

mínim 6 i màxim 12

Grup PIn1
  1r PIn NENS I NENES

   Dilluns  
de 13:50 h a 14:50 h

 139  
   PlACeS:  

mínim 6 i màxim 12

Grup PIn2
  2n PIn NENS I NENES

   Dilluns  
de 13:50 h a 14:50 h

  139  
   PlACeS:  

mínim 6 i màxim 12

Grup cM-nEI
   de 3r d’EP a 6è nEI 

NENS I NENES

    Dimecres  
de 13:50 h a 14:50 h

  139  
   PlACeS:  

mínim 6 i màxim 10

activitat cultural

És una activitat que  
avui en dia atrau a molts  
dels nostres alumnes,  
per aquest motiu a través 
de la robòtica preparem 
als nens/es per a les futures 
competències personals i 
professionals.
Els continguts están 
adaptats a les diferents 
edats i es relacionen amb 
el disseny i impressió 
3D, robòtica educativa, 
manipulació de drons i 
programació de videojocs.

robòtica

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
3r PIN a 6è NEI

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
    de 3r PIn a 6è nEI  

NENS I NENES

   Dilluns de 13:50 h a 14:50 h
 65,5  

  PlACeS:  
  mínim 10 i màxim 20

Mecanografia
activitat cultural

Per què els nostres alumnes han  
d’aprendre mecanografia?

•  En el nostre dia a dia el teclat s’utilitza molt 
sovint: per  escriure un missatge, una adreça 
d’internet, el nom o clau per accedir algun lloc, 
per fer treballs, per buscar informació, etc. 

•  Quan sabem mecanografia deixem de pensar on 
hem de posar els dits, i ens concentrem amb allò 
que volem escriure, degut a  
que els dits teclegen de forma automàtica

•  Millora la comunicació escrita, en el sentit 
que podem escriure millor, més ràpid i ser més 
expressius i exactes amb allò que es vol dir. 

•  Ajuda a la nostra postura corporal, ja que 
estem més relaxats, i no estem tensos a l’hora 
d’escriure. 

•  Alumnes amb dislèxies i altres problemes 
d’aprenentatge, els hi és més fàcil escriure 
amb teclat, ja que les lletres apareixen 
automàticament d’esquerra a dreta. Amb la col·laboració de:
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
MOPI5 a 4t TQE

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
    De MOPI5, 1r i 2n PIn  

NENS I NENES

  Dilluns de 17:00 h a 18:30 h
 101  

  PlACeS: mínim 8 i màxim 10

Grup B
    De 3r PIn a 6è nEI 

NENS I NENES

  Dijous de 17:00 h a 18:30 h
 101  

  PlACeS: mínim 8 i màxim 12

Grup c
    De 1r nEI-ESO a 4t tQE 

NoIES I NoIES
   Dilluns de 18:30 h a 20:00 h
 101  

  PlACeS: mínim 8 i màxim 16

teatre
activitat cultural

Convertir-se en éssers fantàstics, inventar-se 
històries, disfressar-se i imitar personatges, 
permetrà als nens i nenes descobrir el món del 
teatre d’una forma lúdica i divertida. 
Realitzar jocs de simulació, mini obres, mímica, 
canvi de rols...tot jugant amb la fantasia 
els nens i nenes s’endinsaran en l’art de la 
interpretació. 

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
MOPI5 a 6è PIN

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
     MOPI5 NENS I NENES

  Divendres de 13:50 h a 14:50 h
 70,5  

  PlACeS: mínim 5 i màxim 10

Grup B
        De 1r i 2n PIn NENS I NENES

  Divendres de 13:50 h a 14:50 h
   70,5 

      De 3r i 4t PIn, 5è i 6è nEI  
NENS I NENES

  Divendres de 12:50 h a 13:50 h
 70,5 

  PlACeS: 22

activitat cultural

Preescacs
Espai de joc i creativitat pels alumnes que tot 
just s’inicien en el món dels escacs. Les sessions 
es basen en breus explicacions, totalment 
adaptades a l’edat dels alumnes, i al seu voltant 
giren jocs, propostes de psicomotricitat, dibuix 
i activitats per potenciar el control de l’espai 
(tant del tauler de joc com de l’espai personal). 
Els mestres que imparteixen l’activitat  són de 
l’escola d’escacs EDAMI.

Escacs
Els escacs és una activitat que ajuda als alumnes 
a potenciar la seva memòria, capacitat de 
concentració  i enforteix el pensament lògic i 
racional.  Com en d’altres jocs, permet a l’alumne 
a entendre i posar a la pràctica valors com 
l’amistat i el respecte a l’adversari, a través  
de la bona educació i l’esportivitat. Els mestres 
que imparteixen l’activitat  són de l’escola  
d’escacs EDAMI.

escacs
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

  Alumnes  
des de MOPI3 a 2n bAT

    Quotes Trimestrals

Grup MOPI3
 MOPI3 NENS I NENES

 Dijous, de 17:00 h a 18:00 h
 120 

  PlACeS: grups de 8/10 alumnes

Grup MOPI4
    MOPI4 NENS I NENES

 Dimarts, de 13:50 h a 14:50 h
 120 

  PlACeS: grups de 8/10 alumnes

Grup MOPI5
 MOPI5 NENS I NENES

 Dijous, de 13:50 h a 14:50 h
 120 

  PlACeS: grups de 8/10 alumnes

escola d’idiomes
activitat cultural

Des de Green Light English som educadors amb gran  
experiència i altament qualificats en l’ensenyament d’anglès  
a infants i joves. oferim classes en un ambient d’immersió  
i adaptades individualment a l’alumne, tenint en compte  
la seva edat, nivell i necessitats.

cursos per a infants (educació infantil i cicle inicial de primària): 
Aprenentatge de manera natural a través d’activitats lúdiques i 
multisensorials. Posem l’accent en la part oral de l’idioma. Les classes 
es duen a terme en grups reduïts, desenvolupant les capacitats de 
comunicació mitjançant jocs, cançons, contes i projectes.

cursos per a joves (Cicle mitjà i Cicle superior de Primària)
Treballem totes les facetes de l’idioma a través de projectes amb 
activitats com a jocs de rol, diàlegs, etc, que tenen un enfocament en 
la part comunicativa. Incloem la preparació per als exàmens de 
primària de la universitat de Cambridge (Young-Learners-Exams).

cursos per a adolescents (ESo i Batxillerat)
En aquests cursos es potencien habilitats enfocades per a la 
preparació dels exàmens de Cambridge (A2-Key, B1-Preliminary i 
B2-First). Es treballen les competències en situacions reals com les 
presentacions, debats, tasques col·laboratives o redaccions.

Grup PIn 1-2
    De 1r i 2n PIn NENS I NENES

  Dimarts i dijous,  
de 13:50 h a 14:50 h

 211 
  PlACeS: grups de 8/12 alumnes

Grup PIn 3-4
 De 3r i 4t PIn NENS I NENES

   Dimarts i dijous,  
de 12:50 h a 13:50 h

 211 
  PlACeS: grups de 8/12 alumnes

Grup nEI 5-6
    De 5è i 6è nEI NENS I NENES

   Dimarts i dijous,  
de 12:50 h a 13:50 h

 211 
  PlACeS: grups de 8/12 alumnes

Grup ESO-BatX.
    De 1r i 2n nEI-ESO,  

3r i 4t tQE i BatX.  
NoIS I NoIES

   Dimecres  
de 15:00 h a 17:00 h

 211 
  PlACeS: grups de 8/15 alumnes

Amb la col·laboració de:
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

Alumnes des de  
MOPI3 a 6è NEI

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup
  MOPI3  /  
MOPI4 /  
MOPI5 
NENS I NENES

  Dimecres  
de 17:00 h a 18:10 h

  76,5   
  PlACeS:    
  mínim 6 i màxim 15

Grup a
  De 1 PIn a 6è nEI 

NENS I NENES

   Dimecres  
de 17:00 h a 18:15 h

  82   
   PlACeS: mínim 5 i màxim 12

Grup B
  De 1 PIn a 6è nEI 

NENS I NENES

   Dimecres  
de 18:15 h a 19:15 h

  82   
   PlACeS: mínim 5 i màxim 12

escola de música
activitat cultural

taller  
de Música Infantil 
Els nens i nenes d’aquesta edat estan en procés d’adquirir 
el llenguatge, també estan aprenent a socialitzar-se 
(formar part d’un grup amb unes normes). A més,  estan 
desenvolupant la seva motricitat (lateralitat, coordinació, 
equilibri...). La música, els ajudarà a tot això des d’una 
vessant lúdica i artística. Per aquest motiu, plantegem 
les nostres sessions musicals, des de les cançons i els jocs 
populars; a través del moviment, la dansa, l’experimentació 
amb els instruments i la pròpia veu. 
S’ho passaran bé, alhora que desenvolupen l’oïda, la 
creativitat i aprendran els conceptes bàsics musicals com el 
ritme, la pulsació i la intensitat, que després els servirà com 
a base pel coneixement del llenguatge musical.
  

taller de Percussió
Treballarem en grup varietat de ritmes d’arreu del món, 
amb els quals practicarem cert llenguatge musical i 
tècnica dels diferents instruments de percussió. A través 
de l’activitat fomentarem l’activitat física: activament 
de les articulacions, promoure la relaxació i disminució 
de l’ansietat; a nivell cognitiu l’augment de la capacitat 
d’atenció i concentració, i en l’àmbit social, el treball en 
equip per poder tocar els ritme conjuntament. Tot això 
sempre des d’un nivell lúdic i per gaudir amb la música!  
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Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
MOPI5 a 2n PIN

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup MOPI - cI
      De MOPI 3, 4 i 5  

i 1r i 2n PIn  
NENS I NENES

   Dimarts  
de 17:00 h a 18:15 h

  99  
  PlACeS:  
  mínim 8 i màxim 12

arts&craft
activitat cultural

Les activitats plàstiques en educació infantil i primers 
cursos de primària permeten que els infants s’expressin 
de manera espontània, fent volar els seus pensaments 
i emocions mentre comencen a desenvolupar la seva 
psicomotricitat fina. Promoure aquestes habilitats en els 
infants és un dels objectius fonamentals d’arts&crafts. 
Per fer-ho, treballarem amb diversos materials i formes, 
tot permetent a l’infant experimentar i fomentar la seva 
imaginació i creativitat. A més a més, l’altre objectiu 
principal de l’activitat és emprar l’anglès com a llengua 
vehicular, de manera que els infants puguin aprendre 
llenguatge relacionat amb les formes, els colors, els 
materials, les eines...Get ready to learn englishwhile 
developing your artistic skills!

actIVItat En 
anGlèS

Amb la col·laboració de:

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

Alumnes des de  
1r PIN a 6è NEI

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
   De 1r PIn a 6è nEI  

NENS I NENES

  Dilluns, dimarts,  
dimecres i dijous  
de 17:00 h a 18:15 h 
(a escollir, mínim  
1 dia màxim 4 dies)

  1 dIA 23 
  2 dIeS 46 
  3 dIeS 69 
  4 dIeS 92 
  PlACeS: 20 per dia

aula d’estudi
activitat cultural

És un espai adaptat a les necessitats dels alumnes 
on poden realitzar les seves tasques escolars, 
reforçant els continguts, oferint noves tècniques 
d’estudi aplicades a les TIC amb la finalitat de 
millorar el rendiment integral.
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Amb la col·laboració de:

   De 2n ESO a BatX. i cFGM 
NoIS I NoIES

 55 
  20€ matrícula

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

 Alumnes des de  
2n ESO a 2n bATX. i CFGM

    Quotes 1 quota + matrícula

activitat cultural

Spellian és una proposta d’activitat paraescolar 
que ofereix a l’alumnat un espai específic per a la 
comunicació oral en anglès. Esdevé un programa 
d’intercanvi lingüístic innovador.
Cada alumne/a serà aparellat/da amb un estudiant de 
parla anglesa d’una edat similar, amb qui tindrà una 
conversa setmanal. Les converses d’Spellian es fan des 
de casa, mitjançant videoconferència, i usant la seva 
plataforma en línia. Cadascuna de les sessions consta 
de recursos especialment dissenyats perquè siguin 
instructives (assegurant un ampli ventall de vocabulari, 
expressions i temps verbals), interessants i divertides. 
Aquestes converses duren aproximadament 30 minuts, 
la meitat del temps parlant en anglès i l’altra meitat 
en castellà, i signifiquen una excel·lent oportunitat per 
enfortir les competències de comprensió i expressió orals, 
i millorar la confiança en l’ús de la llengua anglesa.
Les sessions s’iniciaran a partir del proper mes de 
novembre i finalitzaran a principis d’abril, amb  
una pausa durant les vacances de Nadal.

spellian
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activitat

new Style Dance

activitat

classes  
de manteniment
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Grup a
          Famílies, docents i personal  

de l’escola 
  Divendres  

de 18:30 h a 19:30 h
  24,5  
  PlACeS: 20

Coordinació: Marina Carballo / marina.carballo@fje.edu

  Famílies, docents  
i personal de l’escola

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

activitat per a famílies i educadors

Exercici físic amb suport musical que consisteix 
en treballar intensament totes les parts del cos 
però coordinats amb la música.

Requereix ja un nivell més avançat de 
coordinació i treball en equip. Participen en 
coreografies més complicades i s’introdueixen en 
el món del ball des d’un punt de vista més tècnic. 

New style Dance

Contacte: paraescolars.clot@fje.edu

  Famílies, docents  
i personal de l’escola

    Quotes 4 quotes (Inclou Servei d’infermeria)

Grup a
         Famílies, docents  

i personal de l’escola
   Dimarts i/o dijous   

de 20:00 h a 21:00 h
  1 dIA 24  
  2 dIeS 48  
  PlACeS: 15

classes de manteniment
activitat per a famílies i educadors

L’objectiu d’aquesta activitat es mantenir un bon 
condicionament físic general, on treballem elements de 
coordinació i mobilitat articular, així com exercicis on 
es combinen moviments de cames i braços. També es 
treballa la tonificació i definició muscular amb treball 
específic i efectiu, utilitzant diferents materials com 
gomes, peses, ‘steps’, etc... 

La sessió consta de l’escalfament, la part principal (on 
realitzem els exercicis corresponents) i la part final amb 
els estiraments.


