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FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS CO

SPORT DIRIGIT ofereix serveis d'organitz
AMPAS  i centres educatius amb l’objectiu de simplificar el conjun
servei i posar un granet de sorrar en la formació integral dels i les nostres participants

Actualment SPORT DIRIGIT treballa tant en l'àmbit esportiu
l'ensenyament d'idiomes i en del lleure.

Disposem d’una plana web, SPORTDIRIGIT.
nostres propostes en el món educatiu, esportiu i el lleure.

ORGANITZACIÓ 

La funció de SPORT DIRIGIT al capdavant de les activitats co

 Organitzar, gestionar i coordinar
relacionades amb l’aprenentatge d’idiomes i les de lleure. 

 Cobrir amb assegurances de responsabilitat civil
 Formar el monitoratge, si és necessari, 
 Absorció i contracció de personal

SPORT DIRIGIT organitza les seves activitats amb l’objec
el respecte. 

Cada activitat es durà a terme en una o més
extraescolar i de setembre-octubre a maig

Les activitats de lleure es duran a terme en èpoques de vacances escolars, en els propis centres o en cases de 
colònies, albergs... 

Els grups d’activitat comptaran amb monitoratge especialitzat en la seva àrea, que respon
formador basat en la responsabilitat i la capacitat per dirigir el grup 
coordinadors. 

GESTIÓ 

SPORT DIRIGIT s’encarrega de promocionar les activitats i serveis
d’inscripcions adients per al correcte funcionament de les altes i baixes de l’activitat.

Pel que fa al lleure les matriculacions es faran on

Les matriculacions a les activitats es realitzen al jun
inscripció dels alumnes. Durant el curs 
condicions d’inscripció. 

Tant les altes com les baixes de l'activitat s'han de no
les sessions. Si es comunica fora de 

Les agrupacions estaran subjectes a adaptacions

SPORT DIRIGIT gestiona el cobrament de l’activitat
mensuals i per avançat. De la mateixa manera, s’encarrega de les devolucions i la recollida de dades dels inscrits.

El control del desenvolupament de l
periòdica i el contacte directe amb els monitors i entrenadors dels diferents grups.
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D’ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I LLEURE

ofereix serveis d'organització i gestió d'activitats coescolars, d’idiomes i de lleure
amb l’objectiu de simplificar el conjunt de les tasques de coordinació, donar un bon 

servei i posar un granet de sorrar en la formació integral dels i les nostres participants 

treballa tant en l'àmbit esportiu i cultural pel que fa a les activitats coescolars, 
el lleure. 

SPORTDIRIGIT.ORG, des d’on es pot seguir el nostre recorregut, així com conèixer les 
nostres propostes en el món educatiu, esportiu i el lleure.  

apdavant de les activitats coescolars, d’idiomes i de lleure  un consisteix en:

coordinar les activitats curriculars, culturals i esportives coescolars
relacionades amb l’aprenentatge d’idiomes i les de lleure.  

amb assegurances de responsabilitat civil i d’accident les activitats i el monitor
el monitoratge, si és necessari, sufragat per la mateixa empresa 

de personal 

organitza les seves activitats amb l’objectiu de formar persones partint de principis com la igualtat i 

at es durà a terme en una o més hores a la setmana als espais del centre educatiu
octubre a maig-juny, respectant el calendari escolar i les necessitats del centre.

Les activitats de lleure es duran a terme en èpoques de vacances escolars, en els propis centres o en cases de 

Els grups d’activitat comptaran amb monitoratge especialitzat en la seva àrea, que respon
formador basat en la responsabilitat i la capacitat per dirigir el grup d’alumnes, i supervisat pels nostres 

promocionar les activitats i serveis que ofereix, a més d’aportar els 
adients per al correcte funcionament de les altes i baixes de l’activitat. 

Pel que fa al lleure les matriculacions es faran on-line i els pagaments per transferència bancària.

Les matriculacions a les activitats es realitzen al juny i/o al setembre, amb l’objectiu de donar flexibilitat a la 
inscripció dels alumnes. Durant el curs es permetrà la incorporació de nous alumnes a l’activitat

l'activitat s'han de notificar abans del dia 25 del mes previ a l'inici 
ssions. Si es comunica fora de termini, cal esperar al mes següent. 

Les agrupacions estaran subjectes a adaptacions, en funció del nombre total de matriculacions de cada grup

gestiona el cobrament de l’activitat a les famílies dels participants a través de rebuts bancaris 
mensuals i per avançat. De la mateixa manera, s’encarrega de les devolucions i la recollida de dades dels inscrits.

de l’activitat es realitza a través de visites dels nostres coordinadors de forma 
contacte directe amb els monitors i entrenadors dels diferents grups. 

     

 

, AKADÈMIA I LLEURE 

, d’idiomes i de lleure a Ajuntaments, 
t de les tasques de coordinació, donar un bon 

i cultural pel que fa a les activitats coescolars,  en el de 

, des d’on es pot seguir el nostre recorregut, així com conèixer les 

consisteix en: 

escolars, les activitats 

les activitats i el monitoratge 

tiu de formar persones partint de principis com la igualtat i 

hores a la setmana als espais del centre educatiu, en horari 
lar i les necessitats del centre.  

Les activitats de lleure es duran a terme en èpoques de vacances escolars, en els propis centres o en cases de 

Els grups d’activitat comptaran amb monitoratge especialitzat en la seva àrea, que respondrà a un perfil de 
es, i supervisat pels nostres 

que ofereix, a més d’aportar els processos 

line i els pagaments per transferència bancària. 

y i/o al setembre, amb l’objectiu de donar flexibilitat a la 
es permetrà la incorporació de nous alumnes a l’activitat, respectant les 

a l'inici o finalització de 

matriculacions de cada grup. 

a les famílies dels participants a través de rebuts bancaris 
mensuals i per avançat. De la mateixa manera, s’encarrega de les devolucions i la recollida de dades dels inscrits. 

dels nostres coordinadors de forma 
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SPORT DIRIGIT 

SPORT DIRIGIT, SL ofereix el seus serveis com a 
culturals, d’idiomes  i de lleure, ta
casals, colònies i estades, arreu de Catalunya.

L’ENTITAT 

Des de la seva creació SPORT DIRIGIT
curriculars com esportives i de lleure
d’anglès acadèmic a diferents poblacions de Catalunya.

Ubicada a Cerdanyola del Vallès, es tracta d’una empresa abocada al món infantil i juvenil, doncs qui la regenta, 
l’organitza i la dirigeix, és gent del món de l’ed

El motor principal del funcionament de 
Per això, intentem oferir uns preus justos sense reduir la qual

La nostra empresa ha estat constituïda per un gran nombre de professionals, sempre responent a 
formadors on la responsabilitat , el respecte i la capacitat pel treball en equip
nostre grup de professors i monitors.

Els i les protagonistes de la nostra tasca formadora i educativa, i a la vegada de lleure i esplai, són els infants i els  j
som conscients que és un tasca difícil, i és per aquest motiu que esmercem tots els nostre esforços en oferir una bona 
qualitat.  

Per aquest motiu creiem que és fonamental que una empresa de les característiques de la nostra és bàsic que tingui 
com a eix i pilar un codi ètic. 
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ofereix el seus serveis com a responsable de la gestió i organització d’activitats esportives
, tant en el marc d’activitats coescolars als centres educatius 

casals, colònies i estades, arreu de Catalunya. 

SPORT DIRIGIT, SL ha treballat en la gestió de casals, colònies i activitats co
curriculars com esportives i de lleure. A més, ha organitzat i organitza estades esportives, colònies escolars i cursos 

erents poblacions de Catalunya. 

es tracta d’una empresa abocada al món infantil i juvenil, doncs qui la regenta, 
l’organitza i la dirigeix, és gent del món de l’educació i principalment mestres. 

El motor principal del funcionament de SPORT DIRIGIT és la il·lusió per oferir un servei de qualitat a uns preus reals
Per això, intentem oferir uns preus justos sense reduir la qualitat de les nostres activitats. 

La nostra empresa ha estat constituïda per un gran nombre de professionals, sempre responent a 
ilitat , el respecte i la capacitat pel treball en equip han estat la base per a conformar el 

grup de professors i monitors. 

Els i les protagonistes de la nostra tasca formadora i educativa, i a la vegada de lleure i esplai, són els infants i els  j
som conscients que és un tasca difícil, i és per aquest motiu que esmercem tots els nostre esforços en oferir una bona 

Per aquest motiu creiem que és fonamental que una empresa de les característiques de la nostra és bàsic que tingui 

                                                                                        
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 

responsable de la gestió i organització d’activitats esportives, artístico-
 i Ajuntaments com per a 

, colònies i activitats coescolars tant 
. A més, ha organitzat i organitza estades esportives, colònies escolars i cursos 

es tracta d’una empresa abocada al món infantil i juvenil, doncs qui la regenta, 

qualitat a uns preus reals. 

La nostra empresa ha estat constituïda per un gran nombre de professionals, sempre responent a un perfil de 
han estat la base per a conformar el 

Els i les protagonistes de la nostra tasca formadora i educativa, i a la vegada de lleure i esplai, són els infants i els  joves i 
som conscients que és un tasca difícil, i és per aquest motiu que esmercem tots els nostre esforços en oferir una bona 

Per aquest motiu creiem que és fonamental que una empresa de les característiques de la nostra és bàsic que tingui 
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CODI ÈTIC 

SPORT DIRIGIT, com a empresa dedicada al món de la docència i el lleure
com de joves, de manera que basa i fonamenta tota la seva metodologia en un codi ètic

Així doncs, els nostres principis bàsics de compromís amb l’ensenyament i el lleure són els següents:

APRENENTATGE 
Facilitar i promoure l’aprenentatge dels nens i joves

 Adequar els aprenentatges a les hores de dedicació
 Utilitzar els mètodes d’ensenyament apropiats a les capacitats i coneixements dels participants
 Preparar de manera adequada les sessions, per a que els participants n’obtinguin un benefici en 

l’aprenentatge 
 Tenir una actitud proactiva en vers l’acció
 Garantir l’aprenentatge i la formació
 Garantir el nombre mínim i màxim de participants en les  activitats proposades
 Respondre tots aquells dubtes que ens plantegin els nostres alumnes i participants
 Avaluar imparcialment totes les activitats programades

HONESTEDAT 
Treballar de manera honesta en el conjunt de les nostres accions i serveis.

 Informar a totes les AMPAS i famílies
proposades 

 Garantir que l’oferta, promoció i publicitat realitzada per SPORTDIRIGIT, SL s’ajustarà al principi de veracitat, 
no induint a error als destinataris de la mateixa

 Facilitar de forma clara i suficient la informació sobre les diferents modalitats d’activitat
 La promoció de preus justos i d’acord a les característiques del servei
 Informar del preu dels materials
 Ser fidels als horaris oferts i donar
 Indicar la forma en que es realitzaran els pagaments de les activitat
 Informar sobre els drets de desistiment per part dels participants
 Exposar altres drets i deures de les parts

PROFESSIONALITAT 
Garantir les titulacions i compromís

 Tots els nostres professionals tindran la titulació adequada per a la tasca que imparteixin
 Els nostres professionals, mitjançant  la signatura d’un compromís ètic, contractual i professional, es 

comprometran  a respectar i portar a terme el nostre projecte amb tot el que 

LEGALITAT 
Acomplir la normativa vigent per al desenvolupament de la nostra tasca.

 Compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
 Comptar amb assegurances obligatòries de Responsabilitat Civil i Accidents
 Assegurar la contractació del persona
 Estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària 
 Estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
 Informar i formar als treballadors sobre els Riscos Laborals
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CURS 2019-2020  
LLEURE, ESPORT I FORMACIÓ 

                                                                                                                      

empresa dedicada al món de la docència i el lleure, té com a objectiu la formació tant de nens 
basa i fonamenta tota la seva metodologia en un codi ètic. 

Així doncs, els nostres principis bàsics de compromís amb l’ensenyament i el lleure són els següents:

promoure l’aprenentatge dels nens i joves. 

els aprenentatges a les hores de dedicació 
Utilitzar els mètodes d’ensenyament apropiats a les capacitats i coneixements dels participants
Preparar de manera adequada les sessions, per a que els participants n’obtinguin un benefici en 

una actitud proactiva en vers l’acció 
Garantir l’aprenentatge i la formació 
Garantir el nombre mínim i màxim de participants en les  activitats proposades 
Respondre tots aquells dubtes que ens plantegin els nostres alumnes i participants 

ent totes les activitats programades 

en el conjunt de les nostres accions i serveis. 

Informar a totes les AMPAS i famílies, centres educatiu i Ajuntaments de les característiques de les activitats 

que l’oferta, promoció i publicitat realitzada per SPORTDIRIGIT, SL s’ajustarà al principi de veracitat, 
no induint a error als destinataris de la mateixa 
Facilitar de forma clara i suficient la informació sobre les diferents modalitats d’activitat

oció de preus justos i d’acord a les característiques del servei 
Informar del preu dels materials 
Ser fidels als horaris oferts i donar-ne coneixement al usuaris i participants 
Indicar la forma en que es realitzaran els pagaments de les activitat 

sobre els drets de desistiment per part dels participants 
Exposar altres drets i deures de les parts 

Garantir les titulacions i compromís de tots aquells professionals que participin en les nostres 

professionals tindran la titulació adequada per a la tasca que imparteixin
Els nostres professionals, mitjançant  la signatura d’un compromís ètic, contractual i professional, es 
comprometran  a respectar i portar a terme el nostre projecte amb tot el que comporta

per al desenvolupament de la nostra tasca. 

Compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
assegurances obligatòries de Responsabilitat Civil i Accidents 

Assegurar la contractació del personal  
Estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària  
Estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social 
Informar i formar als treballadors sobre els Riscos Laborals 

     

 

                                                                                                                       

, té com a objectiu la formació tant de nens 

Així doncs, els nostres principis bàsics de compromís amb l’ensenyament i el lleure són els següents: 

Utilitzar els mètodes d’ensenyament apropiats a les capacitats i coneixements dels participants 
Preparar de manera adequada les sessions, per a que els participants n’obtinguin un benefici en 

de les característiques de les activitats 

que l’oferta, promoció i publicitat realitzada per SPORTDIRIGIT, SL s’ajustarà al principi de veracitat, 

Facilitar de forma clara i suficient la informació sobre les diferents modalitats d’activitat 

de tots aquells professionals que participin en les nostres activitats. 

professionals tindran la titulació adequada per a la tasca que imparteixin 
Els nostres professionals, mitjançant  la signatura d’un compromís ètic, contractual i professional, es 

comporta 
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RESPECTE 
Mantenir una actitud respectuosa i alhora exigir

 No ofendre a cap participant, utilitzant un llenguatge correcte i respectant la diversitat d’opinions
 Ser conscients de la tasca educadora que oferim i actuar en conseqüència
 Respectar la diversitat de tots els membres de les diferents activitats
 Respectar el medi ambient a través del reciclatge de materials i l’aprofitament d’aquells que ho precisin
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i alhora exigir-la. 

No ofendre a cap participant, utilitzant un llenguatge correcte i respectant la diversitat d’opinions
Ser conscients de la tasca educadora que oferim i actuar en conseqüència 
Respectar la diversitat de tots els membres de les diferents activitats 

ectar el medi ambient a través del reciclatge de materials i l’aprofitament d’aquells que ho precisin

     

 

No ofendre a cap participant, utilitzant un llenguatge correcte i respectant la diversitat d’opinions 

ectar el medi ambient a través del reciclatge de materials i l’aprofitament d’aquells que ho precisin 
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ACTIVITATS COESCOLARS

 

Adaptem la nostra oferta d'activitats

Volem col·laborar en el desenvolupament del curs a través de la gestió de les activitats coescolars, oferint la nostra 
experiència en el sector del lleure i educació.

Els principals objectius que volem difondre en la nostra tasca són:

 Seguir l’evolució dels participants i informar
 

 Fruir de les activitats i a la vegada potenciar el diàleg davant els conflictes.
 

 Tenir pertinença de grup i conèixer nous companys i companyes tot potenciant
 

 Treballar hàbits actitudinals com el benestar, la higiene personal, la cura per l’entorn i el material i el respecte 
per la seguretat. 
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COESCOLARS 

Adaptem la nostra oferta d'activitats a les necessitats i peticions de cada Centre, AMPA o Entitat

Volem col·laborar en el desenvolupament del curs a través de la gestió de les activitats coescolars, oferint la nostra 
experiència en el sector del lleure i educació.  

Els principals objectius que volem difondre en la nostra tasca són: 

ls participants i informar-ne a les famílies amb informes trimestrals.

Fruir de les activitats i a la vegada potenciar el diàleg davant els conflictes. 

Tenir pertinença de grup i conèixer nous companys i companyes tot potenciant-ne els lligams 

Treballar hàbits actitudinals com el benestar, la higiene personal, la cura per l’entorn i el material i el respecte 

     

 

, AMPA o Entitat. 

Volem col·laborar en el desenvolupament del curs a través de la gestió de les activitats coescolars, oferint la nostra 

ne a les famílies amb informes trimestrals. 

ne els lligams relacionals. 

Treballar hàbits actitudinals com el benestar, la higiene personal, la cura per l’entorn i el material i el respecte 
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ACTIVITATS COESCOLARS 

Us  presentem la nostra proposta d’activitats extraescolars genèrica i 

 Psicomotricitat 
Activitat per als més petits, dedicada a treballar el cos, la ment i els sentits, mitjançant exercicis motrius que 
ajuden al nen a dominar el seu cos i a expressar
La psicomotricitat juga un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de l’infant.
L'objectiu és ajudar l'infant 
 

 Esports d’equip (Futbol Sala, Futbol 7, Bàsquet, Volei
Activitat amb l’objectiu de consolidar els fonaments tàctics, tècnics i normatius d’aquest
Enfocada en el perfeccionament i l’esperit d’equip.
 

 Poliesportiu 
Activitat mixta enfocada als alumnes d’educa
diferents esports durant 
l’esport i donar més arguments davant la possible tria en un futur.
 

 Tennis-Taula 
Enfocada a la pràctica i el perfeccionament de la tècnica de l’esport de taula així com el coneixement de la 
seva terminologia i normativa.
 

 Arts Marcials  
Activitat sana i divertida on es desenvolupa una actitud cooperativa tant dins com fora de la sessió. 
fonamental el treball de respecte a més d’anar adquirint un major domini tècnic. S’hi desenvolupen diferents 
qualitats físiques com l’elasticitat, la força, la coordinació...
 

 Gimnàstica Rítmica  
Activitat esportiva que combina la gimnàstica, el ballet 
força muscular dels nostres petits i petites
corporal i de coordinació amb ells mateixos i amb els altres. 
exhibicions. 
 

 Hip-Hop 
Activitat de dansa centrada en l’aprenentatge dels fonaments pràctics i culturals d’aquest moviment a ritme 
de música funky, R&B i Hip
Per a cicle infantil i cicle inicial es treballa 
divertir-se i aprendre jugant.
l’espai tot despertant la sensibilitat musi
 

 Teatre 
A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives i aprenen a 
transmetre emocions, no només de forma verbal sinó a través del cos.
A través de les interpretacions, es potencia 
Pot ser una activitat en anglès.

 Manualitats/Dibuix 
Sessions abocades a desenvolupar la creativitat, l’autonomia i la concentració, on s’hi combinen tallers 
individuals i en grup amb projectes de diferents vessants 
Es tracta d’una eina d’estimulació per a l’autoconfiança i l’autoestima.
Volem  potenciar les capacitats artístiques i expressives dels participants. Les sessions s’estructuren en format 
de tallers per al tractament de diferents materials.
 

 Escacs 
La pràctica dels escacs permet potenciar la memòria de l’alumne i la seva capacitat de concentració. A més, 
ajuda als participants a afrontar l’elecció entre diferents possibilitats i crear un “pla de joc”. 
S’hi posen en pràctica valors com l’amistat
l’esportivitat .  

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 

CURS 2019-2020  
LLEURE, ESPORT I FORMACIÓ 

presentem la nostra proposta d’activitats extraescolars genèrica i restem oberts a qualsevol suggeriment

Activitat per als més petits, dedicada a treballar el cos, la ment i els sentits, mitjançant exercicis motrius que 
ominar el seu cos i a expressar-se. 

La psicomotricitat juga un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de l’infant.
l'infant a desenvolupar-se en un context psicosocial mitjançant l'exercici i el joc.

ala, Futbol 7, Bàsquet, Voleibol...)  
Activitat amb l’objectiu de consolidar els fonaments tàctics, tècnics i normatius d’aquest
Enfocada en el perfeccionament i l’esperit d’equip. 

Activitat mixta enfocada als alumnes d’educació infantil i primer cicle d’educació primària. Iniciació
diferents esports durant el curs (futbol, bàsquet , atletisme, handbol...). La finalitat és que gaudeixin de 
l’esport i donar més arguments davant la possible tria en un futur. 

ocada a la pràctica i el perfeccionament de la tècnica de l’esport de taula així com el coneixement de la 
seva terminologia i normativa. 

Activitat sana i divertida on es desenvolupa una actitud cooperativa tant dins com fora de la sessió. 
fonamental el treball de respecte a més d’anar adquirint un major domini tècnic. S’hi desenvolupen diferents 
qualitats físiques com l’elasticitat, la força, la coordinació... 

que combina la gimnàstica, el ballet i la dansa. Treballem la coordinació, la flexibilitat i la 
força muscular dels nostres petits i petites. També fan un treball de coneixement del propi cos , d’expressió 
corporal i de coordinació amb ells mateixos i amb els altres. Es planificaran coreograf

Activitat de dansa centrada en l’aprenentatge dels fonaments pràctics i culturals d’aquest moviment a ritme 
de música funky, R&B i Hip-Hop. Es planificaran coreografies, activitats i exhibicions. 

i cicle inicial es treballa la iniciació als passos bàsics del Hip-Hop i el funky, amb  l’objectiu de 
se i aprendre jugant. A l’hora que els i les participants aprenen a coordinar

l’espai tot despertant la sensibilitat musical i sentit del ritme. 

A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives i aprenen a 
transmetre emocions, no només de forma verbal sinó a través del cos.  
A través de les interpretacions, es potencia l’esforç i el treball individual. 
Pot ser una activitat en anglès. 

Sessions abocades a desenvolupar la creativitat, l’autonomia i la concentració, on s’hi combinen tallers 
individuals i en grup amb projectes de diferents vessants artístiques. 
Es tracta d’una eina d’estimulació per a l’autoconfiança i l’autoestima. 

potenciar les capacitats artístiques i expressives dels participants. Les sessions s’estructuren en format 
de tallers per al tractament de diferents materials. 

La pràctica dels escacs permet potenciar la memòria de l’alumne i la seva capacitat de concentració. A més, 
ajuda als participants a afrontar l’elecció entre diferents possibilitats i crear un “pla de joc”. 
S’hi posen en pràctica valors com l’amistat i el respecte per l’adversari, a través de la bona educació i 

     

 

restem oberts a qualsevol suggeriment . 

Activitat per als més petits, dedicada a treballar el cos, la ment i els sentits, mitjançant exercicis motrius que 

La psicomotricitat juga un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de l’infant. 
psicosocial mitjançant l'exercici i el joc. 

Activitat amb l’objectiu de consolidar els fonaments tàctics, tècnics i normatius d’aquests esport d’equip. 

ció infantil i primer cicle d’educació primària. Iniciació en 
La finalitat és que gaudeixin de 

ocada a la pràctica i el perfeccionament de la tècnica de l’esport de taula així com el coneixement de la 

Activitat sana i divertida on es desenvolupa una actitud cooperativa tant dins com fora de la sessió. És 
fonamental el treball de respecte a més d’anar adquirint un major domini tècnic. S’hi desenvolupen diferents 

i la dansa. Treballem la coordinació, la flexibilitat i la 
També fan un treball de coneixement del propi cos , d’expressió 

Es planificaran coreografies, activitats i 

Activitat de dansa centrada en l’aprenentatge dels fonaments pràctics i culturals d’aquest moviment a ritme 
 

Hop i el funky, amb  l’objectiu de 
a coordinar-se i relacionar-se amb 

A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives i aprenen a 

Sessions abocades a desenvolupar la creativitat, l’autonomia i la concentració, on s’hi combinen tallers 

potenciar les capacitats artístiques i expressives dels participants. Les sessions s’estructuren en format 

La pràctica dels escacs permet potenciar la memòria de l’alumne i la seva capacitat de concentració. A més, 
ajuda als participants a afrontar l’elecció entre diferents possibilitats i crear un “pla de joc”.  

i el respecte per l’adversari, a través de la bona educació i 
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 Educació Emocional 
Otorgar als alumnes la seguretat i les eines necessàries per afrontar amb èxit els seus objectius. Ser capaços 
d’expressar i canalitzar les pròpies emocions
 
 

 
 Creació de Videojocs i Programació

Pretenem que els i les participants, d’una manera lúdica, i en lle
partir de programació en multiplatafor
Activitat en anglès. 
 

 
 

 LEGO® Education ROBOTIX
Cursos estructurats per edats
i col·laboratives. D’aquestra
aplicar els seus coneixements en nous contextos 
d’aprenentatge auto-dirigit i retro
Possibilitat de participar en la 
Activitat en anglès. 
 
 
 
 
 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
QUE ESTIGUIN INTERESSATS EN REALITZAR

ESPECÍFIQUES PER FACILITAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 
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Otorgar als alumnes la seguretat i les eines necessàries per afrontar amb èxit els seus objectius. Ser capaços 
d’expressar i canalitzar les pròpies emocions. Basat en la idea d’educar emocionalment als i a les participants.

Creació de Videojocs i Programació 
Pretenem que els i les participants, d’una manera lúdica, i en llengua anglesa, a prenguin a crear
partir de programació en multiplataformes i siguin capaços de desenvolupar el seu propi videojoc.

LEGO® Education ROBOTIX 
Cursos estructurats per edats i on pretenem que els i les estudiants siguin actius, i busquin solucions creatives 
i col·laboratives. D’aquestra manera estimulem l’instint d’aprenentatge i els i les alumnes estan motivats per 
aplicar els seus coneixements en nous contextos el que significa que s’embarquen en un procés continu 

dirigit i retro-alimentat. 
r en la FIRST LEGO League. 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
QUE ESTIGUIN INTERESSATS EN REALITZAR-NE. EN AQUESTS CAS, ES PODEN OFERIR SESSIONS EN FRANGES 

ESPECÍFIQUES PER FACILITAR-NE L’ASSISTÈNCIA DELS ADULTS. 

     

 

Otorgar als alumnes la seguretat i les eines necessàries per afrontar amb èxit els seus objectius. Ser capaços 
. Basat en la idea d’educar emocionalment als i a les participants. 

ngua anglesa, a prenguin a crear videojocs a 
mes i siguin capaços de desenvolupar el seu propi videojoc. 

i on pretenem que els i les estudiants siguin actius, i busquin solucions creatives 
manera estimulem l’instint d’aprenentatge i els i les alumnes estan motivats per 

el que significa que s’embarquen en un procés continu 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
. EN AQUESTS CAS, ES PODEN OFERIR SESSIONS EN FRANGES 
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L’AKADÈMIA IDIOMES 

SPORT DIRIGIT ofereix un programa d’idiomes basat en l'
coescolars al mateix centre educatiu. 

TASCA 

Sota el projecte Anglès per a tots, 
alumnes la possibilitat d’accedir a una titulació
activitats del projecte. 

El curs de L’akadèmia idiomes equipara l’ensenyament durant l’activitat extraescolar al funcionament d’una acadèmia, 
per tal d’aportar la màxima serietat i qualitat a l’ensenyament.

OBJECTIUS 

 Oferir un ensenyament de qualitat a 
 Preparar els alumnes per a 
 Funcionar com una acadèmia
 Aconseguir augmentar el nivell de l'anglès a les escoles
 Avançar cap a l'escola trilingüe
 Potenciar el coneixement d’una llengua internacional 

raonable com és el francès

FUNCIONAMENT 

Gestionem l'activitat oferint els serveis dels nostres
curs, informes trimestrals detallats i accés al

Per afavorir al funcionament de l’activitat, agrupem e

ETAPA INICIACIÓ 

 Dedicat a educació infantil
 Grups segons els nivells 

 

ETAPA JUNIOR 

 Dedicat a educació primària
 Grups segons els nivells 

 

Els grups són d'entre 6 i 12 alumnes i el pagament del curs es realitza de forma mensual 
del curs no estan inclosos al preu i es cobraran 

Els professors són professionals capacitats tant per impart
titulats o estan cursant els graus en Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació o Educació Infantil

Pel que fa a les proves oficials, les taxes les

 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 

CURS 2019-2020  
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ofereix un programa d’idiomes basat en l'ensenyament de l'anglès i el francès
al mateix centre educatiu.  

, SPORT DIRIGIT vol potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa
possibilitat d’accedir a una titulació. Per fer-ho possible presentem una oferta de preus ajustats sobre les 

equipara l’ensenyament durant l’activitat extraescolar al funcionament d’una acadèmia, 
per tal d’aportar la màxima serietat i qualitat a l’ensenyament. 

Oferir un ensenyament de qualitat a preus econòmics 
Preparar els alumnes per a titulacions oficials 

acadèmia 
augmentar el nivell de l'anglès a les escoles 

cap a l'escola trilingüe 
Potenciar el coneixement d’una llengua internacional i amb escassetat de cursos de qualitat

com és el francès 

Gestionem l'activitat oferint els serveis dels nostres professionals juntament amb proves de nivell
detallats i accés al campus virtual. 

cionament de l’activitat, agrupem els alumnes en diferents nivells (anglès). 

Dedicat a educació infantil 

Dedicat a educació primària 

són d'entre 6 i 12 alumnes i el pagament del curs es realitza de forma mensual durant l’any escolar. 
del curs no estan inclosos al preu i es cobraran com a quota de material. 

Els professors són professionals capacitats tant per impartir les classes com per dinamitzar l'activitat i gran part són 
titulats o estan cursant els graus en Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació o Educació Infantil

Pel que fa a les proves oficials, les taxes les paguen individualment aquells alumnes que volen presentar

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
QUE ESTIGUIN INTERESSATS EN REALITZAR-NE. 

 

     

 

i el francès en horari d'activitats 

potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa i apropar als 
ho possible presentem una oferta de preus ajustats sobre les 

equipara l’ensenyament durant l’activitat extraescolar al funcionament d’una acadèmia, 

i amb escassetat de cursos de qualitat a un preu 

proves de nivell prèvies a l'inici del 

durant l’any escolar. Els llibres 

ir les classes com per dinamitzar l'activitat i gran part són 
titulats o estan cursant els graus en Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació o Educació Infantil, entre d’altres. 

lls alumnes que volen presentar-s'hi. 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
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ENGLISH IS FUN! 

SPORT DIRIGIT ofereix un nou programa d
centre educatiu. Es tracta d’un curs alternatiu basat en l’aprenentatge 
tallers. 

TASCA 

Dominar l’anglès és fonamental en els nostres dies
apropar la possibilitat d’accedir a una titulació

Les teories didàctiques i lingüístiques apunten que si familiaritzem els infants des de ben petits amb aques
l’adquisició de vocabulari, les estructu

A través del curs English Is Fun!, permetem als infants 
situacions i temes que els resultin propers i reconeixibles

English Is Fun! és un taller orientat a l’aprenentatge de la llengua anglesa en un entorn totalment 
es dissenya pensant en les necessitats dels participants

L’equip docent de la nostra empresa està format pe
de manera que les activitats aprenentatge siguin d’allò més significatives.

OBJECTIUS 

 Fruir de l’activitat mitjançant el joc i les tasques lúdiques.
 Respectar l’esbarjo dels alumnes
 Potenciar el lleure participatiu i creatiu
 Fomentar la convivència, la 
 Transmetre l’entusiasme 
 Familiaritzar-se amb la fonètica
 Respondre adequadament a les 
 Conèixer, reconèixer i anomenar el vocabulari bàsic corresponent al curs.
 Aplicar els continguts gramaticals bàsics

FUNCIONAMENT 

 Les activitats tindran un caràcter marcadament lúdic.
 La llengua s’utilitza per aprendre i alhora per comunicar
 La fluïdesa oral és bàsica en l’ús de la llengua.
 La llengua s’utilitza per aprendre, 
 En l’aprenentatge les habilitats cognitives enllacen la formació de conceptes (abstractes i concrets), els 

coneixements i la llengua.
 Els i les alumnes aprenen de forma natural (primer 
 Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els proporcioni 

activitats apropiades a la seva edat que els ajudin a viure la llengua estrangera de forma natural i intuïtiva.

Normalment ens basarem en el joc per introduir als i a les participants en cada activitat
protagonistes. D'aquesta manera, no només aprendran anglès sense adonar
angloparlant. 

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 
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programa d'ensenyament de la llengua anglesa en horari d'activitats co
curs alternatiu basat en l’aprenentatge de l’anglès de manera 

en els nostres dies. SPORT DIRIGIT vol potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa 
possibilitat d’accedir a una titulació oficial. 

Les teories didàctiques i lingüístiques apunten que si familiaritzem els infants des de ben petits amb aques
l’adquisició de vocabulari, les estructures lingüístiques i la fonètica es produirà de manera natural

permetem als infants acostar-se al lèxic i a les estructures lingüístiques a partir de 
situacions i temes que els resultin propers i reconeixibles.  

és un taller orientat a l’aprenentatge de la llengua anglesa en un entorn totalment 
senya pensant en les necessitats dels participants. 

L’equip docent de la nostra empresa està format per monitors i monitores titulats específicament preparats en llengües 
de manera que les activitats aprenentatge siguin d’allò més significatives. 

mitjançant el joc i les tasques lúdiques. 
Respectar l’esbarjo dels alumnes a meitat o després de la jornada escolar. 

lleure participatiu i creatiu. 
, la comunicació i aconseguir autonomia personal. 
 per l’idioma i l’aprenentatge. 

se amb la fonètica anglesa. 
adequadament a les instruccions i converses donades en anglès. 

, reconèixer i anomenar el vocabulari bàsic corresponent al curs. 
continguts gramaticals bàsics per construir frases i comunicar-se. 

caràcter marcadament lúdic. 
llengua s’utilitza per aprendre i alhora per comunicar-se. 

és bàsica en l’ús de la llengua. 
per aprendre, mentre s’aprèn a usar la llengua mateixa. 

En l’aprenentatge les habilitats cognitives enllacen la formació de conceptes (abstractes i concrets), els 
coneixements i la llengua. 
Els i les alumnes aprenen de forma natural (primer escolten-després parlen). 
Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els proporcioni 
activitats apropiades a la seva edat que els ajudin a viure la llengua estrangera de forma natural i intuïtiva.

ens basarem en el joc per introduir als i a les participants en cada activitat
D'aquesta manera, no només aprendran anglès sense adonar-se'n sinó que, a més, coneixeran la cultura 

     

 

en horari d'activitats coescolars, al mateix 
de l’anglès de manera natural a través de jocs i 

renentatge de la llengua anglesa i 

Les teories didàctiques i lingüístiques apunten que si familiaritzem els infants des de ben petits amb aquesta llengua, 
es produirà de manera natural. 

se al lèxic i a les estructures lingüístiques a partir de 

és un taller orientat a l’aprenentatge de la llengua anglesa en un entorn totalment lúdic, on cada sessió 

específicament preparats en llengües 

En l’aprenentatge les habilitats cognitives enllacen la formació de conceptes (abstractes i concrets), els 

Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els proporcioni 
activitats apropiades a la seva edat que els ajudin a viure la llengua estrangera de forma natural i intuïtiva. 

ens basarem en el joc per introduir als i a les participants en cada activitat, essent els infants els 
se'n sinó que, a més, coneixeran la cultura 
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LEARN AND PLAY  
Projecte d’Anglès per a l’Educació Infantil

Des de SPORT DIRIGIT us volem oferir la possibilitat de treballar la llengua anglesa durant l’horari lectiu amb els nens i 
nenes de P2. Es tracta d’un curs alternatiu basat en l’aprenentatge de l’ang
tallers. 

TASCA 

El nostre projecte educatiu té com a objectiu principal el desenvolupament global dels infants en un ambient ple 
d’estímuls i afecte, així com ajudar els nens i les nenes a desenvolupar les seves 
autoestima, a través de la llengua anglesa.

Partim de la base que els infants d’avui són les dones i els homes del demà i els volem preparar per viure i conviure 
donant importància a l’adquisició de valors, hàbits i 

“L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de desenvolupar
persona i, de comunicar-se i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicul
Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que 
facin possible que tant personalment com socialment sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els 
fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la comprensió d’atri.” 
142/2007. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.

Creiem que és el moment clau per començar a desenvolupar l’aprenentatge de les llengüe
formació de ciutadans i ciutadanes competents en el coneixement i la curiositat per aquestes llengües i cultures 
estrangeres, en definitiva, ciutadans multilingües. 

Tenim la voluntat de donar als nostres alumnes les eines necessà
reconeixible en llengües estrangeres.

OBJECTIUS 

Volem que els infants comencin des de ben petits a adaptar la seva oïda als sons d'aquesta llengua estrangera tan 
internacional, però d’una forma lúdica i diverti
construccions gramaticals bàsiques.

Dirigim la nostra tasca educativa cap a l’educació integral de tot l’alumnat, entenent com educació integral el 
desenvolupament intel·lectual, físic, afectiu i de convivència de l’alumne. Per això, proporcionem ambients adequats i 
garantim els continguts que ajudaran als nens i nenes a conviure en societat.

Apostem per una participació activa i creativa
l’expressió dels criteris individuals a la vegada que s’inculca respecte per a les opinions diferents.

Orientem i donem pautes per a què els alumnes actuïn, tant en el seu treball personal com d’organització de classe, 
prenent decisions amb responsabilitat.

El desenvolupament de les habilitat socials i uns correctes hàbits de treball i autonomia
alumnes seguretat en ells mateixos i l’autoestima necessària per a afrontar qualsevol situació d’una manera serena i 
adequada. 

Aprofitem qualsevol situació a nivell de grup classe, a l’escola, fets socials... per a la reflexió i el foment de la coopera
i solidaritat, per mitjà de la participació i el diàleg en llengua anglesa.

Aprenentatge i felicitat, són dos dels objecti
relacionem i juguem, per conèixer el nostre entorn i integrar

 Estimular i optimitzar el desenvolupament global del nen
intel·lectuals, afectives i socials.

 Desenvolupar el màxim les seves capacitats
desenvolupar-se, emocional i intel·lectualment.

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 
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Projecte d’Anglès per a l’Educació Infantil 

us volem oferir la possibilitat de treballar la llengua anglesa durant l’horari lectiu amb els nens i 
nenes de P2. Es tracta d’un curs alternatiu basat en l’aprenentatge de l’anglès de manera natural a través de jocs i 

El nostre projecte educatiu té com a objectiu principal el desenvolupament global dels infants en un ambient ple 
d’estímuls i afecte, així com ajudar els nens i les nenes a desenvolupar les seves capacitats, la seva autonomia i la seva 
autoestima, a través de la llengua anglesa. 

Partim de la base que els infants d’avui són les dones i els homes del demà i els volem preparar per viure i conviure 
donant importància a l’adquisició de valors, hàbits i llengua, tal com cita la Generalitat. 

“L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de desenvolupar
se i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicul

Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que 
facin possible que tant personalment com socialment sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els 
fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la comprensió d’atri.” 
142/2007. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. 

és el moment clau per començar a desenvolupar l’aprenentatge de les llengüe
formació de ciutadans i ciutadanes competents en el coneixement i la curiositat per aquestes llengües i cultures 
estrangeres, en definitiva, ciutadans multilingües.  

Tenim la voluntat de donar als nostres alumnes les eines necessàries per poder adquirir un nivell valorable i 
reconeixible en llengües estrangeres. 

Volem que els infants comencin des de ben petits a adaptar la seva oïda als sons d'aquesta llengua estrangera tan 
d’una forma lúdica i divertida, mitjançant jocs i  cançons, que permetin assolir el vocabulari i les 

construccions gramaticals bàsiques. 

Dirigim la nostra tasca educativa cap a l’educació integral de tot l’alumnat, entenent com educació integral el 
c, afectiu i de convivència de l’alumne. Per això, proporcionem ambients adequats i 

garantim els continguts que ajudaran als nens i nenes a conviure en societat. 

participació activa i creativa en contraposició a tendències de passivitat i a
a la vegada que s’inculca respecte per a les opinions diferents.

per a què els alumnes actuïn, tant en el seu treball personal com d’organització de classe, 
b responsabilitat. 

desenvolupament de les habilitat socials i uns correctes hàbits de treball i autonomia, han de proporcionar als 
alumnes seguretat en ells mateixos i l’autoestima necessària per a afrontar qualsevol situació d’una manera serena i 

Aprofitem qualsevol situació a nivell de grup classe, a l’escola, fets socials... per a la reflexió i el foment de la coopera
i solidaritat, per mitjà de la participació i el diàleg en llengua anglesa. 

Aprenentatge i felicitat, són dos dels objectius principals per als nostres infants. Descobrim, experimentem, ens 
relacionem i juguem, per conèixer el nostre entorn i integrar-nos a la societat de manera natural. És per això que volem:

Estimular i optimitzar el desenvolupament global del nen. Desenvolupar totes les se
lectuals, afectives i socials. 

Desenvolupar el màxim les seves capacitats. És necessari créixer en un ambient ric en estímuls que l'ajudin a 
se, emocional i intel·lectualment. 

     

 

us volem oferir la possibilitat de treballar la llengua anglesa durant l’horari lectiu amb els nens i 
lès de manera natural a través de jocs i 

El nostre projecte educatiu té com a objectiu principal el desenvolupament global dels infants en un ambient ple 
capacitats, la seva autonomia i la seva 

Partim de la base que els infants d’avui són les dones i els homes del demà i els volem preparar per viure i conviure 

“L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a 
se i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. 

Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que 
facin possible que tant personalment com socialment sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els 
fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, de la comprensió d’atri.” - DECRET 

és el moment clau per començar a desenvolupar l’aprenentatge de les llengües i volem contribuir a la 
formació de ciutadans i ciutadanes competents en el coneixement i la curiositat per aquestes llengües i cultures 

ries per poder adquirir un nivell valorable i 

Volem que els infants comencin des de ben petits a adaptar la seva oïda als sons d'aquesta llengua estrangera tan 
da, mitjançant jocs i  cançons, que permetin assolir el vocabulari i les 

Dirigim la nostra tasca educativa cap a l’educació integral de tot l’alumnat, entenent com educació integral el 
c, afectiu i de convivència de l’alumne. Per això, proporcionem ambients adequats i 

en contraposició a tendències de passivitat i apatia, fomentant 
a la vegada que s’inculca respecte per a les opinions diferents. 

per a què els alumnes actuïn, tant en el seu treball personal com d’organització de classe, 

, han de proporcionar als 
alumnes seguretat en ells mateixos i l’autoestima necessària per a afrontar qualsevol situació d’una manera serena i 

Aprofitem qualsevol situació a nivell de grup classe, a l’escola, fets socials... per a la reflexió i el foment de la cooperació 

us principals per als nostres infants. Descobrim, experimentem, ens 
nos a la societat de manera natural. És per això que volem: 

Desenvolupar totes les seves capacitats físiques i 

. És necessari créixer en un ambient ric en estímuls que l'ajudin a 
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 Desenvolupar la curiositat per aprendre
l'autonomia. 

Els alumnes aprenen a valorar, amb actitud receptiva, les diferències amb els companys i practicar la reciprocitat en els 
drets i deures. D’aquesta manera, es valora com a imprescindible que coneguin les capacitats, habilitats i limitacions, 
tant pròpies com dels altres, i ho acceptin amb actitud constructiva.

Es fomenta l’observació de la realitat que ens envolta, a fi d’aprendre a analitzar i 
coherent i crítica, per tal de trobar els veritables valors.

METODOLOGIA 

La nostra metodologia fomenta que els nens i les nenes aprenguin jugant, manipulant, experimentant i observant. 
D'aquesta manera descobreixen progres

Aprofitem el moment en què el sistema nerviós central és més dúctil, per introduir, sense esforç i com un joc, la llengua 
anglesa. Sabem que tot allò que s’aprèn de ben menut és la base en què es construirà tot el cone
nostres menuts adquireixen la llengua anglesa com si fos la seva llengua materna. Només els parlem en anglès i fem 
servir el nostre cos i les nostres expressions facials per comunicar
Total Physical Response) és la que la Naturalesa ha preparat per a que els humans aprenem a parlar: Primer escoltem i 
observem, més tard comprenem i, finalment, parlem. 

 Per tant d’aconseguir el nostre objectiu, utilitzem aquestes eines:

 Les rutines diàries  Saludar, acomiadar
necessitats bàsiques (aigua, anar al lavabo, son...)

 La narració de contes i cançons
l’escola bressol. 

 Els jocs  Adquiriran, de manera natural, vocabulari específic a través de jocs manipulatius com ara les 
construccions, del joc simbòlic (pares i mares, cuinetes, etc...) i amb el recolzament de flashcards (imatges). 

 Les arts plàstiques  Aprendran el món de les formes, colors i textures en anglès tot pintant, creant amb 
fang o plastilina, etc.  

 

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 

CURS 2019-2020  
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ar la curiositat per aprendre. Aconseguir desenvolupar l'autoconfiança, la capacitat intel·lectual i 

Els alumnes aprenen a valorar, amb actitud receptiva, les diferències amb els companys i practicar la reciprocitat en els 
uesta manera, es valora com a imprescindible que coneguin les capacitats, habilitats i limitacions, 

tant pròpies com dels altres, i ho acceptin amb actitud constructiva. 

Es fomenta l’observació de la realitat que ens envolta, a fi d’aprendre a analitzar i interpretar els fets d’una manera 
coherent i crítica, per tal de trobar els veritables valors. 

La nostra metodologia fomenta que els nens i les nenes aprenguin jugant, manipulant, experimentant i observant. 
D'aquesta manera descobreixen progressivament la realitat que els envolta. 

Aprofitem el moment en què el sistema nerviós central és més dúctil, per introduir, sense esforç i com un joc, la llengua 
anglesa. Sabem que tot allò que s’aprèn de ben menut és la base en què es construirà tot el cone
nostres menuts adquireixen la llengua anglesa com si fos la seva llengua materna. Només els parlem en anglès i fem 
servir el nostre cos i les nostres expressions facials per comunicar-nos amb ells. Aquesta tècnica (coneguda com TPR, 
Total Physical Response) és la que la Naturalesa ha preparat per a que els humans aprenem a parlar: Primer escoltem i 
observem, més tard comprenem i, finalment, parlem.  

Per tant d’aconseguir el nostre objectiu, utilitzem aquestes eines: 

Saludar, acomiadar-se, comunicar estats anímics (cansat, trist, content, avorrit...) i 
necessitats bàsiques (aigua, anar al lavabo, son...) 
La narració de contes i cançons  Explicarem contes i cantarem cançons relacionades amb el pla didàctic de 

Adquiriran, de manera natural, vocabulari específic a través de jocs manipulatius com ara les 
construccions, del joc simbòlic (pares i mares, cuinetes, etc...) i amb el recolzament de flashcards (imatges). 

Aprendran el món de les formes, colors i textures en anglès tot pintant, creant amb 

  

     

 

. Aconseguir desenvolupar l'autoconfiança, la capacitat intel·lectual i 

Els alumnes aprenen a valorar, amb actitud receptiva, les diferències amb els companys i practicar la reciprocitat en els 
uesta manera, es valora com a imprescindible que coneguin les capacitats, habilitats i limitacions, 

interpretar els fets d’una manera 

La nostra metodologia fomenta que els nens i les nenes aprenguin jugant, manipulant, experimentant i observant. 

Aprofitem el moment en què el sistema nerviós central és més dúctil, per introduir, sense esforç i com un joc, la llengua 
anglesa. Sabem que tot allò que s’aprèn de ben menut és la base en què es construirà tot el coneixement. Per tant, els 
nostres menuts adquireixen la llengua anglesa com si fos la seva llengua materna. Només els parlem en anglès i fem 

nos amb ells. Aquesta tècnica (coneguda com TPR, 
Total Physical Response) és la que la Naturalesa ha preparat per a que els humans aprenem a parlar: Primer escoltem i 

se, comunicar estats anímics (cansat, trist, content, avorrit...) i 

Explicarem contes i cantarem cançons relacionades amb el pla didàctic de 

Adquiriran, de manera natural, vocabulari específic a través de jocs manipulatius com ara les 
construccions, del joc simbòlic (pares i mares, cuinetes, etc...) i amb el recolzament de flashcards (imatges).  

Aprendran el món de les formes, colors i textures en anglès tot pintant, creant amb 
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DANCE “N” FUN 

SPORT DIRIGIT ofereix un nou programa d'
mateix centre educatiu. Es tracta d’un 
del ball i la psicomotricitat. 

TASCA 

Dominar l’anglès és fonamental en els nostres dies. SPORT DIRIGIT vol, a través de diverses activitats amb l’exerc
com a eix principal, potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa 
a integrar-ho com una llengua comuna i usual.

Les teories didàctiques i lingüístiques apunten que si familiaritzem els infants de
l’adquisició de vocabulari, les estructures lingüístiques i la fonètica, es produirà de manera natural

A través de “Dance n Fun” permetem als infants 
bàsiques així com vocabulari d’una activitat que els agrada i els crida l’atenció com és el ball.

Les sessions estan pensades per a realitzar
procés emocional que segueixen els infants més petits quan participen d’activitats extraescolars.

Els monitors i monitores que diguin a terme l’activitat hauran de tenir una 
més petits, posant èmfasi en la creació d’una activitat diàfana i di
dels quals es vertebri l’activitat.  

OBJECTIUS 

 Potenciar el lleure participatiu i creatiu
 Fomentar la convivència, la 
 Transmetre l’entusiasme 
 Familiaritzar-se amb la fonètica
 Respondre adequadament a les 

quelcom, comentar als companys...)
 Aplicar els continguts gramaticals bàsics

professors. 
 Tenir un primer contacte lúdic i amè amb la llengua anglesa

practiquin amb la major amenitat possible sens

FUNCIONAMENT 

 Es tracta d’una activitat lúdica i divertida. 
 La llengua s’utilitza per aprendre i alhora per comunicar
 Es pretén millorar la comprensió auditiva i incitar a una primera fluïdesa
 La llengua s’utilitza per aprendre, mentre s’aprèn a usar la llengua mateixa.
 Es realitza una activitat on es treballa la psicomotricitat i el ball per als més petits vehiculada a través de la 

llengua estrangera. 
 Els i les alumnes aprenen de forma natural el ball i, de retruc, absorbeixen les instruccions en anglès i les 

integren poc a poc per a que, quan siguin una mica més grans, puguin apuntar
i aprenguin de forma molt més fàcil i 

 Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els ajudi a viure la 
llengua estrangera de forma natural i intuïtiva mentre s’ho passen bé ballant i movent
del monitor o monitora. 

En definitiva, volem oferir una activitat revolucionària on combinem l’aprenentatge de balls i exercicis bàsics a través de 
l’anglès. Creiem que els nens, en aquesta edat, han de tenir la possibilitat d’estar en contacte amb l’anglès i aprendre’n 
les nocions bàsiques en un ambient familiar i de gaudi. La combinació de l’esport i la llengua està entrant amb força dins 
el mercat del lleure i volem avançar
per qüestions de salut i benestar alhora que eixamplen la seva capacitat de parla en la llengua més útil i important 
actualment a nivell internacional. 
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SPORT DIRIGIT ofereix un nou programa d'ensenyament de la llengua anglesa en horari d'activitats extraescolars,
educatiu. Es tracta d’un curs alternatiu basat en l’aprenentatge de l’anglès de manera natural a través 

Dominar l’anglès és fonamental en els nostres dies. SPORT DIRIGIT vol, a través de diverses activitats amb l’exerc
potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa en les edats més primerenques per a que comencin 

ho com una llengua comuna i usual. 

Les teories didàctiques i lingüístiques apunten que si familiaritzem els infants des de ben petits amb aquesta llengua, 
l’adquisició de vocabulari, les estructures lingüístiques i la fonètica, es produirà de manera natural

A través de “Dance n Fun” permetem als infants prendre contacte amb el lèxic i a les estructures lingüíst
bàsiques així com vocabulari d’una activitat que els agrada i els crida l’atenció com és el ball.

Les sessions estan pensades per a realitzar-se en un ambient totalment lúdic i agradable sempre pensant i atents al 
ls infants més petits quan participen d’activitats extraescolars.

que diguin a terme l’activitat hauran de tenir una especial capacitat de tractar amb els infants 
, posant èmfasi en la creació d’una activitat diàfana i divertida on l’anglès i el ball siguin dos pilars a través 

lleure participatiu i creatiu. 
, la comunicació i aconseguir autonomia personal. 
 per l’idioma i l’aprenentatge d’aquest des d’unes edats d’allò més primerenques.

se amb la fonètica anglesa. 
adequadament a les instruccions i converses bàsiques en anglès (rebre instruccions, demanar 

quelcom, comentar als companys...) 
continguts gramaticals bàsics per construir frases i comunicar-se amb els companys i amb el 

primer contacte lúdic i amè amb la llengua anglesa a través d’una activitat que gaudeixin i 
practiquin amb la major amenitat possible sense entrar en qüestions de vocabulari o gramàtica acadèmica. 

Es tracta d’una activitat lúdica i divertida.  
La llengua s’utilitza per aprendre i alhora per comunicar-se. 
Es pretén millorar la comprensió auditiva i incitar a una primera fluïdesa oral. 
La llengua s’utilitza per aprendre, mentre s’aprèn a usar la llengua mateixa. 
Es realitza una activitat on es treballa la psicomotricitat i el ball per als més petits vehiculada a través de la 

Els i les alumnes aprenen de forma natural el ball i, de retruc, absorbeixen les instruccions en anglès i les 
integren poc a poc per a que, quan siguin una mica més grans, puguin apuntar-se a un curs d’anglès acadèmic 
i aprenguin de forma molt més fàcil i eficient.  
Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els ajudi a viure la 
llengua estrangera de forma natural i intuïtiva mentre s’ho passen bé ballant i movent

En definitiva, volem oferir una activitat revolucionària on combinem l’aprenentatge de balls i exercicis bàsics a través de 
l’anglès. Creiem que els nens, en aquesta edat, han de tenir la possibilitat d’estar en contacte amb l’anglès i aprendre’n 

ocions bàsiques en un ambient familiar i de gaudi. La combinació de l’esport i la llengua està entrant amb força dins 
el mercat del lleure i volem avançar-nos oferint un producte que pugui satisfer les necessitats físiques dels més petits 

salut i benestar alhora que eixamplen la seva capacitat de parla en la llengua més útil i important 

     

 

ensenyament de la llengua anglesa en horari d'activitats extraescolars, al 
curs alternatiu basat en l’aprenentatge de l’anglès de manera natural a través 

Dominar l’anglès és fonamental en els nostres dies. SPORT DIRIGIT vol, a través de diverses activitats amb l’exercici físic 
en les edats més primerenques per a que comencin 

s de ben petits amb aquesta llengua, 
l’adquisició de vocabulari, les estructures lingüístiques i la fonètica, es produirà de manera natural i fluïda.  

prendre contacte amb el lèxic i a les estructures lingüístiques més 
bàsiques així com vocabulari d’una activitat que els agrada i els crida l’atenció com és el ball. 

sempre pensant i atents al 
ls infants més petits quan participen d’activitats extraescolars. 

especial capacitat de tractar amb els infants 
vertida on l’anglès i el ball siguin dos pilars a través 

a i l’aprenentatge d’aquest des d’unes edats d’allò més primerenques. 

i converses bàsiques en anglès (rebre instruccions, demanar 

se amb els companys i amb el 

a través d’una activitat que gaudeixin i 
e entrar en qüestions de vocabulari o gramàtica acadèmica.  

Es realitza una activitat on es treballa la psicomotricitat i el ball per als més petits vehiculada a través de la 

Els i les alumnes aprenen de forma natural el ball i, de retruc, absorbeixen les instruccions en anglès i les 
se a un curs d’anglès acadèmic 

Interactuar perquè els nens i nenes s’introdueixin en un entorn significatiu i divertit que els ajudi a viure la 
llengua estrangera de forma natural i intuïtiva mentre s’ho passen bé ballant i movent-se sota les instruccions 

En definitiva, volem oferir una activitat revolucionària on combinem l’aprenentatge de balls i exercicis bàsics a través de 
l’anglès. Creiem que els nens, en aquesta edat, han de tenir la possibilitat d’estar en contacte amb l’anglès i aprendre’n 

ocions bàsiques en un ambient familiar i de gaudi. La combinació de l’esport i la llengua està entrant amb força dins 
nos oferint un producte que pugui satisfer les necessitats físiques dels més petits 

salut i benestar alhora que eixamplen la seva capacitat de parla en la llengua més útil i important 
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THEATRE ACADEMY 

SPORT DIRIGIT ofereix un programa que combina les activitats de lleure amb l’ensenyament de l’anglès. En
curs de teatre en anglès “Theatre Academy” ofereix una alternativa d’aprenentatge que permet combinar el dinamisme 
i l’expressió teatral amb el coneixement de la llengua. 

OBJECTIUS 

 Desenvolupar la comunicació i la iniciativa
 Estimular la creativitat i la imaginació.
 Desenvolupar l’expressió corporal i emocional.
 Ampliar el vocabulari en llengua anglesa.
 Introduir conceptes del món del teatre.

FUNCIONAMENT 

L’activitat es desenvolupa totalment en anglès
sonoritat de la llengua anglesa.  

A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives a la vegada que amplien el 
seu vocabulari.  

Es fomenta la cooperació i el respecte pel treball dels
llarg de les interpretacions, es potencia l’esforç i el treball individual, així com la confiança, l’autocontrol i l’expres
oral. 

Com a conclusió del curs es proposa realitzar una exhibic
d’un assaig teatral.   

El preu proposat per a aquesta activitat depèn del nombre d’alumnes i hores setmanals d’activitat. Per dur a terme 
l’activitat és necessari que hi participin un mínim 
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ofereix un programa que combina les activitats de lleure amb l’ensenyament de l’anglès. En
curs de teatre en anglès “Theatre Academy” ofereix una alternativa d’aprenentatge que permet combinar el dinamisme 

el coneixement de la llengua.  

Desenvolupar la comunicació i la iniciativa 
creativitat i la imaginació. 

Desenvolupar l’expressió corporal i emocional. 
Ampliar el vocabulari en llengua anglesa. 
Introduir conceptes del món del teatre. 

totalment en anglès per tal que els alumnes treballin l’expressió oral i s’acostumin a la 

A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives a la vegada que amplien el 

Es fomenta la cooperació i el respecte pel treball dels companys durant la preparació de les dinàmiques i actuacions. Al 
llarg de les interpretacions, es potencia l’esforç i el treball individual, així com la confiança, l’autocontrol i l’expres

Com a conclusió del curs es proposa realitzar una exhibició que permeti treballar sobre el procés de creació i 
  

El preu proposat per a aquesta activitat depèn del nombre d’alumnes i hores setmanals d’activitat. Per dur a terme 
l’activitat és necessari que hi participin un mínim de 10 alumnes. 

     

 

ofereix un programa que combina les activitats de lleure amb l’ensenyament de l’anglès. Entre elles, el 
curs de teatre en anglès “Theatre Academy” ofereix una alternativa d’aprenentatge que permet combinar el dinamisme 

pressió oral i s’acostumin a la 

A través de jocs i dinàmiques, els alumnes desenvolupen les seves capacitats comunicatives a la vegada que amplien el 

companys durant la preparació de les dinàmiques i actuacions. Al 
llarg de les interpretacions, es potencia l’esforç i el treball individual, així com la confiança, l’autocontrol i l’expressió 

ió que permeti treballar sobre el procés de creació i preparació 

El preu proposat per a aquesta activitat depèn del nombre d’alumnes i hores setmanals d’activitat. Per dur a terme 
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SPEAKING 

SPORT DIRIGIT ofereix  una activitat complementària a l’Akadèmia d’idiomes i que permet un major desenvolupament 
de la part oral de la llengua. 

OBJECTIUS 

 Desenvolupar la comunicació
 Millorar l’expressió oral 
 Aprendre i ampliar el vocabulari
 Aconseguir que sigui una estona agradable per a tothom i veure

positiu. 
 Reforçar els continguts treballats 
 Adonar-se que el joc és una eina mol

pronúncia. 
  Aprendre a col·laborar amb la resta de companys i companyes per assolir

 

FUNCIONENT 

L’activitat es desenvolupa totalment en anglès per 
sonoritat de la llengua anglesa. 

A través de jocs i dinàmiques desenvolupen i potencien la seva expressió oral en anglès i la vegada que amplien el seu 
vocabulari i les estructures gramaticals més quotidianes a partir de converses de qualsevol temàtica i adequada al nivell 
dels participants. 

Es fomenta la cooperació i el respecte pel treball dels companys durant la preparació i execució de les dinàmiques . 

És una activitat que es realitza en petit grup, de 6 a 10 participants, i prèvia prova de nivell.

 

 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
QUE ESTIGUIN INTERESSATS EN REALITZAR

ESPECÍFIQUES PER FACILITAR

 ACTIVITATS COESCOLARS, AKADÈMIA I  LLEURE 

CURS 2019-2020  
LLEURE, ESPORT I FORMACIÓ 

una activitat complementària a l’Akadèmia d’idiomes i que permet un major desenvolupament 

Desenvolupar la comunicació 

mpliar el vocabulari i estructures gramaticals quotidianes. 
Aconseguir que sigui una estona agradable per a tothom i veure l’aprenentatge de la llengua 

ontinguts treballats  
se que el joc és una eina molt útil per fomentar conversa i així aconseguir millorar el vocabulari i la 

Aprendre a col·laborar amb la resta de companys i companyes per assolir entre tots un major aprenentatge.

L’activitat es desenvolupa totalment en anglès per tal que els i les  alumnes treballin l’expressió oral i s’acostumin a la 

A través de jocs i dinàmiques desenvolupen i potencien la seva expressió oral en anglès i la vegada que amplien el seu 
amaticals més quotidianes a partir de converses de qualsevol temàtica i adequada al nivell 

Es fomenta la cooperació i el respecte pel treball dels companys durant la preparació i execució de les dinàmiques . 

itza en petit grup, de 6 a 10 participants, i prèvia prova de nivell. 

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
QUE ESTIGUIN INTERESSATS EN REALITZAR-NE. EN AQUESTS CAS, ES PODEN OFERIR SESSIONS

ESPECÍFIQUES PER FACILITAR-NE L’ASSISTÈNCIA DELS ADULTS. 

     

 

una activitat complementària a l’Akadèmia d’idiomes i que permet un major desenvolupament 

l’aprenentatge de la llengua com un fet 

aconseguir millorar el vocabulari i la 

entre tots un major aprenentatge. 

tal que els i les  alumnes treballin l’expressió oral i s’acostumin a la 

A través de jocs i dinàmiques desenvolupen i potencien la seva expressió oral en anglès i la vegada que amplien el seu 
amaticals més quotidianes a partir de converses de qualsevol temàtica i adequada al nivell 

Es fomenta la cooperació i el respecte pel treball dels companys durant la preparació i execució de les dinàmiques .  

LES ACTIVITATS TAMBÉ ESTAN OBERTES A ADULTS, DE MANERA QUE ES PODEN CREAR GRUPS DE PARES I PROFESSORS 
. EN AQUESTS CAS, ES PODEN OFERIR SESSIONS EN FRANGES 



           

18 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019
SPORT DIRIGIT ·  LLEURE, ESPORT I FORMACIÓ

 

LLEURE 

SPORTDIRIGIT té una llarga tradició en el món del lle
Ajuntaments i Entitats esportives)  CASALS,  SUMM

En qualsevol de les modalitats sempre intentem donar el millor servei, desenvolupant programacions adequades a les 
edats de cadascuna de les diferents activitats, i aportant els professionals amb la titulació 
Sempre partint de la base que el protagonista és el i la participant.

Tots les nostres activitats de lleure tenen un tarannà i estil comú que es caracteritza amb aquests  aspectes:

• El recurs constant a la raó i el diàleg
 

• Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança i la integració
 

• Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència
 

• L’optimisme i l’alegria, que imprimeixin a totes les relacions un estil juvenil
 

• Una convivència constant entre infants, joves,

I on els objectius generals  és solen basar en:

• Afavorir el creixement i desenvolupament de l’infant i el/la jove
 

• Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la companyia i el respecte
 

• Potenciar la llengua angl
 

• Aprendre a respectar allò que ens envolta, treballant el quotidià.
 

• Ajudar i saber demanar ajuda quan ens cal.
 

• Potenciar les relacions interpersonals.
 

• Aprendre a jugar i treballar en grup.
 

• Gaudir del joc.
 

• Treballar el quotidià en el temps d’oci.
 

• Potenciar la creativitat.
 

• Conèixer noves formes de divertir
 

• Integrar-se i interrelacionar

La Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya
nostres activitats, ens ha reconegut la nostra tasca educativa en el món del lleure 
esperonat a seguir amb la tasca duta a terme.

Les nostres propostes són les següents, per
adaptem la nostra oferta. 
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SPORTDIRIGIT té una llarga tradició en el món del lleure oferint als nostres clients (Centre
CASALS,  SUMMER´N´ENGLISH, COLÒNIES, ESTADES ESPOERTIVES...

En qualsevol de les modalitats sempre intentem donar el millor servei, desenvolupant programacions adequades a les 
edats de cadascuna de les diferents activitats, i aportant els professionals amb la titulació adient per portar
Sempre partint de la base que el protagonista és el i la participant. 

Tots les nostres activitats de lleure tenen un tarannà i estil comú que es caracteritza amb aquests  aspectes:

El recurs constant a la raó i el diàleg 

actitud acollidora, que afavoreixi la confiança i la integració 

Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència 

L’optimisme i l’alegria, que imprimeixin a totes les relacions un estil juvenil

Una convivència constant entre infants, joves, educadors i famílies 

I on els objectius generals  és solen basar en: 

Afavorir el creixement i desenvolupament de l’infant i el/la jove 

Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la companyia i el respecte

Potenciar la llengua anglesa.* 

Aprendre a respectar allò que ens envolta, treballant el quotidià. 

Ajudar i saber demanar ajuda quan ens cal. 

Potenciar les relacions interpersonals. 

Aprendre a jugar i treballar en grup. 

Gaudir del joc. 

Treballar el quotidià en el temps d’oci. 

Potenciar la creativitat. 

Conèixer noves formes de divertir-se. 

se i interrelacionar-se amb el medi més proper. 

Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya,  després de les inspeccions que ha realitzat a les 
ens ha reconegut la nostra tasca educativa en el món del lleure i sempre ens

esperonat a seguir amb la tasca duta a terme. 

Les nostres propostes són les següents, però igual que amb les altres activitats, estem oberts 

     

 

Centres Educatius, AMPAS, 
NIES, ESTADES ESPOERTIVES... 

En qualsevol de les modalitats sempre intentem donar el millor servei, desenvolupant programacions adequades a les 
adient per portar-les a terme. 

Tots les nostres activitats de lleure tenen un tarannà i estil comú que es caracteritza amb aquests  aspectes: 

L’optimisme i l’alegria, que imprimeixin a totes les relacions un estil juvenil 

Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la companyia i el respecte 

després de les inspeccions que ha realitzat a les 
sempre ens ha avalat i ens ha 

estem oberts  a suggeriments i 
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*Si és un SUMMER´N´ENGLISH 

 

• COLÒNIES I ESTADES ESPORTIVES

Per a alumnes d'infantil, primària, secundària...  De qualsevol temàtica i a qualsevol punt de Ca

*Durada a determinar. 

• CASALS 

Les activitats que s'hi realitzen giren entorn a un centre d'interès que permet dinamitzar el conjunt de les activitats.

També oferim els casals en anglès SUMMER "N" ENGLISH, dirigits a nens i nenes amb ganes d'aprendre
del joc i la diversió. 

• ESTADES FAMILIARS

Adaptem les activitats a les vostres necessitats. 

Oferim casa de colònies i monitors que dinamitzin ls estades dels més meuts i dels més grans.

• ACOLLIDA MENJADORS

Afrontem l'oganització de serveis d'acollida i menjadors escolars combinant

Els monitors d'aquestes activitats actuaran en base a una seguit d'objectius, entre altres:

-Fomentar i treballar els hàbits de neteja, higiene i menjar. 

-Organitzar jocs i activitats educatives. 

Informar les famílies periòdicament de l'evolució de l'infant. 

-Possibilitar la migdiada dels infants de tres i quatre anys.

• SORTIDES ESCOLAR

Disposem de monitoratge per a realitzar sortides escolars del centre
colònies...en les que necessiteu monitoratge per arrubar a les ràtios que marca el Departament.
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COLÒNIES I ESTADES ESPORTIVES 

Per a alumnes d'infantil, primària, secundària...  De qualsevol temàtica i a qualsevol punt de Ca

Les activitats que s'hi realitzen giren entorn a un centre d'interès que permet dinamitzar el conjunt de les activitats.

També oferim els casals en anglès SUMMER "N" ENGLISH, dirigits a nens i nenes amb ganes d'aprendre

ESTADES FAMILIARS 

Adaptem les activitats a les vostres necessitats.  

Oferim casa de colònies i monitors que dinamitzin ls estades dels més meuts i dels més grans. 

ACOLLIDA MENJADORS 

d'acollida i menjadors escolars combinant-los amb el lleure i l'activitat esportiva. 

Els monitors d'aquestes activitats actuaran en base a una seguit d'objectius, entre altres: 

Fomentar i treballar els hàbits de neteja, higiene i menjar.  

s i activitats educatives.  

Informar les famílies periòdicament de l'evolució de l'infant.  

Possibilitar la migdiada dels infants de tres i quatre anys. 

SORTIDES ESCOLAR 

isposem de monitoratge per a realitzar sortides escolars del centre i acompanyar-vos en aquelles sortides, excursions, 
colònies...en les que necessiteu monitoratge per arrubar a les ràtios que marca el Departament.

     

 

Per a alumnes d'infantil, primària, secundària...  De qualsevol temàtica i a qualsevol punt de Catalunya 

Les activitats que s'hi realitzen giren entorn a un centre d'interès que permet dinamitzar el conjunt de les activitats. 

També oferim els casals en anglès SUMMER "N" ENGLISH, dirigits a nens i nenes amb ganes d'aprendre anglès a través 

 

los amb el lleure i l'activitat esportiva.  

en aquelles sortides, excursions, 
colònies...en les que necessiteu monitoratge per arrubar a les ràtios que marca el Departament. 



           

20 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019
SPORT DIRIGIT ·  LLEURE, ESPORT I FORMACIÓ

 

 

DADES DE CONTACTE 

 
CONTACTE GENERAL  

Adreça electrònica: info@sportdirigit.org
 
Pàgina web: www.sportdirigit.org 

OFICINA DE SABADELL  

Adreça postal: Avgda. Paraires, 26, esc. D, local 3, 08206 Sabadell
Adreça electrònica:
Telèfon: 93 144 46  60  
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info@sportdirigit.org  

 

Avgda. Paraires, 26, esc. D, local 3, 08206 Sabadell  
Adreça electrònica: 

     

 

 info@sportdirigit.org       
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