Activitats
Extraescolars
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L’esport ens fa lliures
Activitats per a tota la família
Segueix-nos a facebook!
facebook.com/cejaumebalmes

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

Vòlei
És una de les nostres activitats més consolidades. Si vols aprendre les tècniques bàsiques
d’aquest esport, divertir-te i participar de les
trobades escolars, no dubtis!

Gimnàstica Rítmica
Gaudeix d’aquesta divertida activitat musical
i millora la teva coordinació i flexibilitat mitjançant el joc i la música.

Balmes Running
Sortir a córrer en grup és engrescador, enganxa i és molt més divertit que ferho individualment. L’hàbit de córrer és saludable, i ens pot omplir en multitud
d’aspectes diferents tant físics com socials. Us proposem descobrir-ho i crear un
grup de running a l’escola. Anima´t!

Música (Guitarra)
Les classes extraescolars de guitarra seran essencialment de caràcter lúdic, però
sense descartar que, amb la pràctica, els alumnes vulguin treballar amb major
intensitat d’aprenentatge de l’instrument. A les classes, es treballarà tambè la
lectura musical i es realitzaran concerts. L’amor per la música, la solidaritat i el
treball en equip també són objectius.

Multiesports
No saps què fer? Fes-ho tot!!
Coneixerem de forma divertida i dinàmica
les regles bàsiques i el funcionament de
diferents modalitats esportives. Entra en
contacte amb el handbol, el futbol, el bàsquet, el beisbol, l’hoquei, etc. La millor manera d’adquirir capacitats motrius i aprendre a relacionar-se.

Bàsquet
Treball en equip i diversió. Tria la teva modalitat, entrenaments periòdics i lliga
regular amb l’equip del Balmes o entrenaments puntuals per preparar la Copa
Colegial i Pequecopa.

Taekwondo
Espiritualment, les arts marcials ensenyen als seus participants que és necessari
ser perseverant amb els objectius dissenyats, a més d’inculcar valors d’educació
i companyonia.

Dansa
En aquesta activitat pretenem que els nens tinguin una iniciació al ritme, la
dansa i el moviment d’una forma lúdica i entretinguda, millorant les capacitats
d’escolta.

Patinatge
Aprèn d’una manera divertida les diferents possibilitats que ofereix la pràctica
del patinatge, facilitant així el seu aprenentatge. Millora la coordinació, aprèn a
treballar en equip i millora la confiança i la seguretat.

Futbol
Any rere any el futbol al Balmes continua creixent.
Uneix-te a la marea blava! Diverteix-te entrenant i
competint amb els teus amics en la Lliga Escolar de
L’Hospitalet.

Twirling
Coneix aquesta disciplina de la gimnàstica esportiva
i aprèn habilitats amb el bastó.

*Balls llatins
Moviment, expressió i diversió. Posa´t en forma al
ritme de la salsa i la bachata.

Zumba
Desenvolupa, enforteix i dóna flexibilitat al teu cos mitjançant moviments de ball
combinats amb una sèrie de rutines aeròbiques.

Servei d’Acollida
Aquest servei permet a les famílies allargar la jornada escolar una
hora més. Els alumnes es divertiran amb materials audiovisuals i
jugant durant aquest taller educatiu.
Les activitats s’oferiran amb un mínim de 10 alumnes matriculats
*L’activitat s’oferirà amb un mínim de 20 alumnes matriculats

Activitat per a famílies

Nova activitat

