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No t’ho perdis!

Empresa homologada per:



Graella informació activitats ESO 



Graella informació activitats BATXILLERAT 



Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 

Futbol sala

• Dimarts i dijous 16h a 17h (1r i 2n) Dilluns i dimecres 16h a 17h (3r i 4t)

• Dilluns i dimecres 18h a 19h (1r i 2n BATX)

Entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors
com el treball en equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els
propis límits i els dels altres. Millorarem tots els aspectes tècnics i tàctics
mitjançant exercicis dinàmics i aprendrem a competir amb respecte.

• Competició dins el Consell de l’Esport de Barcelona.



Bàsquet

• Dimarts i dijous 17h a 18h (1r i 2n) Dilluns i dimecres 17h a 18h (3r i 4t)

• Dimarts i dijous 18h a 19h (1r i 2n BATX)

Entenem aquest esport com una oportunitat per treballar diferents valors
com el treball en equip, l’esforç, la constància, el respecte i aprendre els
propis límits i els dels altres. Millorarem tots els aspectes tècnics i tàctics
mitjançant exercicis dinàmics i aprendrem a competir amb respecte.

• Competició dins el Consell de l’Esport de Barcelona.

Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 



Volei

• Dilluns i dimecres 16h a 17h (1r i 2n) Dimarts i dijous 16h a 17h (3r i 4t)

• Dilluns i dimecres 17h a 18h (1r i 2n BATX)

Iniciació i perfeccionament del volei. En funció del nivell i l’experiència de
cada equip començarem amb partits amistosos o ja directament a
competir en lliga. Activitat dinàmica de ràpida millora.

• Competició dins el Consell de l’Esport de Barcelona.

Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 



Ball modern

• Dilluns i dimecres 16h a 17h (1r i 2n) Dimarts i dijous 16h a 17h (3r i 4t)

• Dimarts i dijous 17h a 18h (1r i 2n BATX)

Activitat pensada per passar-ho d’allò més bé aprenent nous passos i
coreografies amb les cançons actuals que ens agraden. Potencia aspectes
físics com la pròpia coordinació, la mobilitat articular, el to muscular, la
força, la flexibilitat, l’energia i la vitalitat. També altres aspectes importants
com la memòria corporal i coreogràfica, el ritme i la musicalitat, la
percepció i consciència de l’espai, l’autoestima, la desinhibició, la
imaginació i la concentració, entre d’altres.

• Participació en exhibicions i/o competicions amb altres centres.

Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 



Teatre

• Grup 1 Divendres 16h a 17h (1r a 4t d’ESO)

• Grup 2 Divendres 16h a 17h (1r i 2n BATX)

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, històries i per
a connectar amb altres persones. El teatre és una activitat
que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de
manera molt eficaç en l’educació de l’expressió corporal i
oral. Aquesta activitat promou valors que es poden fomentar
d’una manera diferent, valors com el treball en grup, el
respecte, la responsabilitat, la tolerància i l’autoestima.
També millora notablement la riquesa de vocabulari.

• Representació d’una o dues obres de teatre al llarg del 
curs.

Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 



Dibuix

• Grup 1 Divendres 16h a 17h (1r a 4t d’ESO)

• Grup 2 Divendres 16h a 17h (1r i 2n BATX)

Els objectius d’aquesta activitat són entendre el procés de creació
d’una obra artística partint d’una idea inicial, valorar la
importància de la idea en els processos creatius, aprendre a
compartir els pensaments amb els companys i saber explicar una
història mitjançant la utilització d’imatges seqüencials. També el
treball de la tècnica del dibuix.

• Exposició trimestral voluntària.

Informació activitats ESO i 
BATXILLERAT 



Condicions generals de contractació

• El període d’inscripció s’obre el 27 de juny. En cas que hi hagi places lliures en alguna activitat, la inscripció restarà

oberta tot el curs fins a completar-les totes. L’inici de les activitats serà el 19 de setembre.

• Un cop presentada i acceptada la inscripció, la plaça restarà assignada a la persona corresponent per tota la

durada de l’activitat.

• Les inscripcions són trimestrals, no es podrà donar de baixa ni canviar d’activitat fins a acabar cada trimestre. Si es

vol demanar la baixa, o canvi d’activitat, s’haurà de notificar abans del dia 20 de desembre i 20 de notificant

aquesta informació a la coordinació (Kike Moreno) extraescolarsieslescorts@gmail.com

• No es podrà retornar cap import si es deixa d’assistir-hi, a excepció de causes de força major.

• En cas d’alta un cop començada l’activitat, es facturarà la part proporcional del trimestre, comptant des del dia en

que es comença.

• El cobrament de les activitats és trimestral i es realitza mitjançant domiciliació bancària entre el dia 1 i 5

d’octubre, gener i abril.

• L’equip pels partits (esports) s’haurà de pagar una vegada començada l’activitat.

• Tots els rebuts retornats tindran un recàrrec de 5 € que s’hauran d’abonar juntament amb la quota retornada

(adjuntant comprovant) durant els 5 dies després de rebre la notificació conforme s’ha retornat el rebut.

mailto:extraescolarsieslescorts@gmail.com


Inscripció activitats

El període d’inscripció per a les activitats serà del 27 de juny fins a setembre.

Per inscriure’s s’haurà de fer a través de la página www.eduactivities.cat Dins la mateixa web, a la
part superior dreta, trobaran “accés escoles”, després de clicar hauran d’entrar amb l’usuari:
ieslescorts. Contrasenya: LesCorts.2122CAT Una vegada accedeixin trobaran el formulari a
complimentar i, una vegada fet, han de clicar enviar.

Accés escoles

ieslescorts

LesCorts.2122CAT

Usuari/contrasenya Omplir dades i enviar

La primera setmana de setembre rebran la confirmació de la plaça o places per a les activitats
demanades.

http://www.eduactivities.cat/



