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P R E S E N T A C I Ó  
 

El Mapa d’Activitats Educatives per a menors de 18 anys de la població de 

Blanes representa el primer intent de recollir i classificar totes les activitats 

organitzades en horari no lectiu, adreçades a la  població menor de 18 anys. 

Té com a principal objectiu informar  totes aquelles persones que estan 

interessades a  participar en  les activitats,  ja siguin menors d’edat, 

professionals, pares i mares o entitats.  

Aquest mapa vol ser un instrument de qualitat per al coneixement de l’oferta i la 

demanda d’activitats al municipi. Una eina indispensable per a  la planificació 

de les polítiques de lleure dirigides als menors de 18 anys. 

Des de l’Ajuntament de Blanes volem agrair la tasca de totes aquelles persones 

i entitats que han fet possible la recopilació de tota la informació per a 

desenvolupar aquest recurs necessari per a la població blanenca.  

Els valors, la cultura, el coneixement del nostre poble, la sensibilitat amb el 

medi ambient, el civisme, la vida sana, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, 

l’educació... tot això i molt més es troba darrere de totes les activitats que 

formen aquest recurs.  Esperem que aquest document ens  ajudi a tots a trobar 

noves experiències i oportunitats d’aprenentatge.  

Al llarg de la guia,  les activitats es poden diferenciar per qui les organitza, 

tipus, edat a qui s’adrecen i districtes urbans per tal  que la seva recerca  sigui 

més fàcil i ràpida. A l’annex hi trobareu la descripció i els objectius d’aquestes 

activitats.  

Aquest treball ha estat possible gràcies a la contractació, en pràctiques, de 

joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya de l’any 2017. 

 

Espero que us sigui de gran utilitat. 

 

Mario Ros  Vidal 

Alcalde 
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I N T R O D U C C I Ó  
 

El Mapa d’Activitats Educatives per a menors de 18 anys recull per primera 

vegada en un únic document totes les activitats lúdiques que es realitzen a 

Blanes, ja sigui a través d’una entitat, club, professionals... Aquest recurs vol 

ser un instrument per a la comunitat menor de 18 anys, i ,al mateix temps, per a 

pares i mares i per a tots els professionals dedicats a les activitats lúdiques de 

Blanes.  

Com es pot observar a l’annex, les activitats compten amb una fitxa on estan 

diferenciades per barri, amb la  descripció, els objectius, el cost, la franja 

d’edat, la durada i les dades per contactar-hi . Tota la informació ha estat 

facilitada per  les entitats i associacions de la població de Blanes, com entitats 

esportives, culturals, socials, de veïns, AMPA, entre d’altres. També s’ha 

intentat treballar amb les empreses privades del municipi. 

Tota aquesta informació ha estat extreta  en un moment  concret i pot variar 

durant  el curs i depenent de la demanda. . Per aquest motiu, cal informar que 

tota la informació facilitada per les entitats pot canviar segons  el volum de 

nenes i nens. Tanmateix, pot ser que neixin noves activitats o, fins i tot, que en 

desapareguin  d’altres, ja que ens trobem que totes les activitats estan 

subjectes a l’ oferta i la demanda. Totes aquestes fitxes estan recopilades entre 

els anys 2017 i 2018.  
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J U S T I F I C A C I Ó  
 

La necessitat de crear un mapa d’activitats educatives com a guia de totes 

aquelles activitats que es realitzen a Blanes per a menors de 18 anys respon a 

la necessitat   d’orientar i ajudar a l’hora de triar i seleccionar l’educació en el 

lleure que volem oferir als nostres fills/es. 

També representa un instrument per fer el diagnòstic de la realitat de l’oferta 

d’activitats del municipi, imprescindible per planificar futures activitats. Aquesta 

necessitat és compartida per tots els agents: iniciativa privada, iniciativa pública 

i administració.  

També  es vol aconseguir amb aquesta guia  augmentar la difusió i la 

participació de les activitats organitzades. 
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D E S C R I P C I Ó  G E N E R A L  D E L  P R O J E C T E  
 

Al document, hi  trobarem en primer terme una classificació de les activitats 

segons els criteris següents: 

- Activitats organitzades per entitats públiques i entitats  privades.           

- Tipus d’activitat: esportives, artístiques, acadèmiques, dansa i 

lúdiques.   

- Edats en les quals poden participar en cada activitat, diferenciades 

en infantil, primària, secundària i batxillerat/cicles formatius.  

- Per districtes, on diferenciarem la població de Blanes per barris.  

Al final del document totes les activitats disposen d’una fitxa  on s’especifiquen 

les característiques de cada una de  les activitats . 
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O B J E C T I U S  
 

General 

- Promoure l’educació en el lleure.  

- Fomentar l’emprenedoria.  

Específics  

- Recollir tota la informació adreçada a menors de 18 anys.  

- Difondre les activitats de la població. 

-  Treballar la ’inclusió social. 

- Promocionar   les diferents entitats. 

- Facilitar l’accés a les activitats. 
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B E N E F I C I A R I S   
 

Els beneficiaris d’aquesta guia educativa seran totes aquelles persones i 

entitats interessades a  desenvolupar, ja sigui de forma directa o indirecta,  

alguna activitat destinada a menors de 18 anys. Aquestes persones que poden 

gaudir d’aquest projecte són:  

- La població menor de 18 anys 

- Les famílies d’aquest col·lectiu 

- Les entitats organitzadores 

- Les futures entitats que vulguin organitzar-ne  

- Entitats o empreses de caire privat 
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A C T I V I T A T S  
 

Tot seguit presentem  l'eina necessària per a fer recerca en relació a totes les 

activitats de la població de Blanes per a menors de 18 anys. En aquest  apartat, 

el que pretenem és facilitar la recerca de les diferents activitats,  ja siguin 

públiques o privades, per temes, per edats, ubicacions, organitzadors i pàgina. 

D'aquesta manera, la cerca de l'activitat que necessitem pot ser més ràpida i 

efectiva.  
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Servei d’acollida matinal  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 186 

Infantil, 

primària i 

secundària 

C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 154 

Infantil i 

Primària  

Av. dels Pavos, 54 

 17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 110 

Infantil i 

Primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 211 

Primària Av. de la Pau, 31  

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 135 

 

Servei d’acollida migdies 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 212 

 

Servei d’acollida tardes 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil  C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 167 
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Balls 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil  Balls/dansa 

moderns 

Av. dels Pavos, 54 

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre 

Vents 

115 

Infantil Balls/dansa 

moderns 

C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de 

Rosa 

221 

Infantil i 

primària 

Hip-Hop Ptge. Vila de Lloret, 5  

17300 Blanes. D2-S3 

AMPA Carles 

Faust 

201 

Infantil i 

primària 

Funky i Hip-

Hop 

C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de 

Rosa 

219 

Primària Funky i Hip-

Hop 

Av. dels Pavos, 54 

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre 

Vents 

116 

Primària Street Dance C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA Mossèn 

Joan Batlle 

122 

Primària Zumba C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA Mossèn 

Joan Batlle 

130 

 

Primària Hip-Hop Av. de la Pau, 31  

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa 

Forcanera 

136 

Primària Zumba Av. de la Pau, 31 

 17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa 

Forcanera 

147 

Primària Zumba C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi 

Santa Maria  

162 

Primària Hip-Hop C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

182 

 



 
 

 15  

 

Guitarra 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària Av. dels Pavos, 54 

 17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 114 

Primària C/ Santa Bàrbara, 1  

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi Cor de Maria 180 

 

Primària C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 194 

Primària C/ Rubén Darío, 12 

 17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 224 
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Música 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil  Música Av. de la Pau, 31 

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa 

Forcanera 

149 

Infantil i 

primària 

Iniciació a la 

música 

C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

174 

Infantil, 

primària i 

secundària 

Viu cantant C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

184 

 



 
 

 17  

 

Idioma estranger   

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Anglès Av. dels Pavos, 54 

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre 

Vents 

111 

Infantil i 

primària 

Idioma 

estranger  

C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de 

Rosa 

226 

Infantil i 

primària 

English 

Games 

Ptge.  Vila de Lloret, 5  

17300 Blanes. D2-S3 

AMPA Carles 

Faust 

205 

Infantil i 

primària 

Kids & Us C/ Méndez Núñez,49  

 17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim 

Ruyra 

191 

Infantil i 

primària 

School on 

English 

C/ de la Salut, 24 

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi 

Santa Maria 

166 

Infantil i 

primària 

Anglès migdia  C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

173 

Primària Anglès Av. de la Pau, 31 

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa 

Forcanera 

153 

Primària English Kids i 

reforç escolar 

C/ Astúries, 13  

17300 Blanes. D1-S6 

AMPA Napoleó 

Soliva 

197 
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Lego  

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Lego 

Robotix 

C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

177 

Primària Legorobòtica Av. de la Pau, 31 

 17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa 

Forcanera 

151 
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Natació  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ de l'Amistat, s/n 

 08490 Tordera  

CEM Tordera 

AMPA Quatre Vents 121 

Primària Av. del Rieral, 22  

17310 Lloret de Mar. 

Piscina Municipal de Lloret 

AMPA Mossèn Joan Batlle 123 

Infantil, 

Primària i 

secundària 

Av. del Rieral, 22 

 17310 Lloret de Mar. 

Piscina Municipal de Lloret 

AMPA Col·legi Santa Maria 158 
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Escacs 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària Av. dels Pavos, 54  

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 112 

Primària C/ Santa Bàrbara, 1  

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi Cor de Maria 176 

 

Primària C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra  192 
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Reforç escolar 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 127 

Primària C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 155 

 

Primària C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 227 
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Taller creatiu 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 223 

Primària Av. dels Pavos, 54  

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 119 

 

Primària C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 156 

Primària C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 190 
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Futbol 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Ptge.  Vila de Lloret, 5 

17300 Blanes. D2-S3 

AMPA Carles Faust 199 

Infantil i 

primària 

C/ Astúries, 13  

17300 Blanes. D1-S6 

AMPA Napoleó Soliva 196 

 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 132 
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Futbol sala 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 214 

Primària C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 193 
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Bàsquet 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 188 

Infantil i 

primària 

C/ Santa Bàrbara, 1 

 17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi Cor de Maria 172 

 

Infantil i 

primària 

C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 160 

Infantil i 

primària 

Av. dels Pavos, 54  

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 117 

Primària  C/ Rubén Darío, 12 

 17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 222 
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Multiesports  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Ptge.  Vila de Lloret, 5 

 17300 Blanes. D2-S3 

AMPA Carles Faust 203 

Infantil i 

primària 

C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 187 

 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 216 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 128 

Primària  Av. de la Pau, 31 

 17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 141 

Primària C/ de la Salut, 24 

 17300 Blanes 

AMPA Col·legi Santa Maria 161 
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Ioga 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Santa Bàrbara, 1  

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi Cor de Maria 168 

Primària C/ de la Salut, 24 

 17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 163 
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Gimnàstica rítmica  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Av. de la Pau, 31 

 17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 137 

Infantil i 

primària 

C/ de la Salut, 24 

17300 Blanes. D2-S2 

AMPA Col·legi Santa Maria 164 

 

Primària Av. dels Pavos, 54  

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 113 

 



 
 

 29  

 

Patinatge artístic    

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 131 

Primària Av. de la Pau, 31  

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 143 
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Esports 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil  Esport i jocs 

en moviment 

C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de 

Rosa 

218 

Primària Tennis C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim 

Ruyra 

189 

 

Primària Karate C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de 

Rosa 

213 

Primària Taekwondo C/ Felix Lope de Vega, 1  

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn 

Joan Batlle 

125 

Primària Skate C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

179 
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Mental aritmètica 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Av. dels Pavos, 54 

 17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 118 

Infantil i 

primària 

C/ Santa Bàrbara, 1  

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi Cor de Maria 169 
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Intel·ligència emocional 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Méndez Núñez, 49 

17300 Blanes. D1-S1 

AMPA Joaquim Ruyra 195 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 225 

 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle  134 
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Cant coral teatre musical 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària Av. dels Pavos, 54  

17300 Blanes. D2-S8 

AMPA Quatre Vents 120 
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Teatre 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Ptge. Vila de Lloret, 5  

17300 Blanes. D2-S3 

AMPA Carles Faust 207 

Primària C/ de la Salut, 24  

17300 Blanes. D2-S2  

AMPA Col·legi Santa Maria 165 
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Estimulació primerenca  

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil  Kitsune 

estimulació 

primerenca 3D 

C/ Santa Bàrbara, 1 

17300 Blanes. D2-S6 

AMPA Col·legi 

Cor de Maria 

171 

Infantil Mans manetes C/ Rubén Darío, 12 

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya 

de Rosa 

220 
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Dibuix i pintura 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària Av. de la Pau, 31  

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 139 
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Informàtica/mecanografia 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

C/ Rubén Darío, 12  

17300 Blanes. D2-S11 

AMPA Pinya de Rosa 214 
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Cuina creativa 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 124 
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Circ 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària Av. de la Pau, 31  

17300 Blanes. D2-S4 

AMPA Sa Forcanera 145 
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Argila polimèrica 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Astúries, 13 

 17300 Blanes. D1-S6 

AMPA Napoleó Soliva 198 
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Jocs a la 1 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Felix Lope de Vega, 1 

17300 Blanes. D3-S1 

AMPA  Mossèn Joan Batlle 133 
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Cultural 
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Escola de música 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/cicles 

C/ de la Salut, 24 

 17300 Blanes. D2-S6 

Associació Banda Cobla 

Col·legi Santa Maria 

237 
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Balls tradicionals catalans   

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/cicles 

Passeig de Catalunya, 

17300 Blanes. D1-S4 

Esbart Joaquim Ruyra 231 
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Imatge i fotografia    

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/cicles 

Casal Cívic Can Borrell, 

Ptge. Mas Borell, 1  

17300 Blanes. D2-S11 

Associació cultural grup 

d’imatge i fotografia  

229 
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Teatre i poesia     

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/cicles 

C/ Mont-Ferrant, 1 

 17300 Blanes. D2-S6 

Ardaleños y amigos de 

Ardales 

234 
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Animació infantil     

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i  

primària 

Van a totes les festes on 

necessiten del seu servei 

Associació cultural 

Getsemani  

230 
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Sevillanes, percussió i guitarra  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i  

primària 

C/ Josep Tarradellas, 2 

Baixos  

17300 Blanes. D1-S4 

Casa Andalucia   233 
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Espectacles infantil     

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i  

primària 

C/ Petit del Raval, 25 

 17300 Blanes. D1-S2 

Associació Rialles Blanes 235 
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Imatge i fotografia     

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Secundària i 

batxillerat/cicles  

C/ Ample, 26  

17300 Blanes. D1-S2 

Grup de Teatre el Mirall 239 
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Manaies 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Secundària i 

batxillerat/cicles  

 Associació de Manaies de 

Blanes 

240 
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 Esportiu 
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Judo  

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària i 

secundària  

Judo  C/ Mas Cuní, 43 

 17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Judo 

Blanes 

264 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Judo C/ Mas Cuní, 43 

 17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Esportiu 

Judo bàsic 

Costa Brava 

265 
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Futbol 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària 

i batxillerat 

/ cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Deportiu Blanes 262 

Infantil, 

primària, 

secundària 

i batxillerat 

/ cicles 

Pl. Montserrat Roig, 8 

17300 Blanes. D3-S2 

Esportiu A.D. Ca La Guidó 254 

Infantil, 

primària, 

secundària 

i batxillerat 

/ cicles 

C/ Rubén Darío, s/n  

17300 Blanes. Mas Borrell  

D2-S11.  

Racing Blanenc 245 
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Futbol sala 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària 

i batxillerat 

/ cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Futbol Sala Blanes Sport 83 261 
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Patinatge 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària i 

secundària 

Patinatge C/ Mas Cuní, 43 

 17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Blanes 

HCF artístic  

266 

Primària i 

secundària 

Gimnàstica 

esportiva, 

acrobàcies  

C/ Joan Benejam, 1 

17300 Blanes. D2-S13 

IES 

Serrallarga 

268 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Gimnàstica 

rítmica  

C/ Mas Cuní, 43 

 17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club esportiu 

Blanenc  

247 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Rítmica C/ Mas Cuní, 43 

 17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Rítmica 

Blanes 

252 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Patinatge 

artístic  

C/ Mas Cuní, 43, 

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Patinatge 

Artístic Blanes 

Fundació 

Privada 

279 
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Dancing in baby 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil C/Joan Benjam, 1  

17300 Blanes. D2-S13 

IES Serrallarga 271 
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Ball 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Funky  C/Joan Benjam, 1 

17300 Blanes. D2-S13 

IES 

Serrallarga   

270 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Zumba/ 

pilates  

C/ Joan Benejam, 1 

17300 Blanes. D2-S13 

IES 

Serrallarga 

269 
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Activitats aquàtiques 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària i 

secundària  

Casal 

d’estiu i 

Setmana 

Santa 

Esplanada del Port, s/n 

17300 Blanes. D1-S2 

Club Vela 

Blanes   

277 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Bateig de 

Vela  

Esplanada del Port, s/n 

17300 Blanes. D1-S2 

Club Vela 

Blanes   

274 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Activitats 

Paddle 

Surf i 

Kaiac 

Esplanada del Port, s/n 

17300 Blanes. D1-S2 

Club Vela 

Blanes   

275 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Curset de 

Vela 

Esplanada del Port, s/n 

17300 Blanes. D1-S2 

Club Vela 

Blanes   

276 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Equips de 

competició 

Esplanada del Port, s/n 

17300 Blanes. D1-S2 

Club Vela 

Blanes   

278 
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Bitlles catalanes 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil i 

primària 

Passeig de dintre, 5  

17300 Blanes. D1-S2 

Club Bitlles Catalanes 244 
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Jiu-jitsu 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Av. Estació, 70, nau 3 

17300 Blanes. D2-S5 

Club esportiu Sils i Blanes 255 
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Kick boxing 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club esportiu K-1 Blanes 260 
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Karate Kenpo 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+nfo 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Shorei-Ryu Blanes 272 

 



 
 

 64  

 

Taekwondo 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Taekwondo Juls Blanes 259 
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Boxa 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Boxeo Blanes 249 

 



 
 

 66  

 

Hoquei 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Patí Blanes Atlètic 248 
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Twirling 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil,  

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43  

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Twirling Costa Brava 258 
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Escacs 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària i 

secundària  

C/ Canigó, 1  

17300 Blanes. D2-S7 

Escacs Selva Marítima  250 
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Mola Mola 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Esplanada del Port,14  

17300 Blanes. D1-S1 

Esports Mola Mola 251 
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Billar 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Pl. Espanya, 5  

17300 Blanes.  

Baixos Casino,. D1-S2 

Club Billar Blanes 243 
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Bàdminton 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Mas Cuní, 43 

17300 Blanes. Ciutat 

Esportiva. D3-S2 

Club Bàdminton Blanes 257 
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Ass. Veïns 
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Sevillanes 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària C/ Agudes, 9  

17300 Blanes. D3-S3A 

AV Mas Florit  281 
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Estores del Raval 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Petit Raval, 5  

17300 Blanes. D1-S2 

Barri del Raval 282 
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Social 
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III Festival literari “Imagina l’Índia” 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària i 

secundària 

Depèn de l’escola La Fundació Vicenç Ferrer 292 

 



 
 

 77  

 

Casal jove estiu 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària i 

secundària 

Passatge Vila de Lloret,5  

17300 Blanes. D2-S13 

El Bon Samarità 287 

 



 
 

 78  

 

Xerrada d’Amnistia Internacional 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària i 

secundària 

Per diferents escoles Grup Amnistia Internacional 289 

 



 
 

 79  

 

Espai Jove 3.0 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Passatge Vila de Lloret,5  

17300 Blanes. D2-S13 

El Bon Samarità 285 
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Taller sociocultural música de Cubà  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Camí Sant Pere del 

bosc, 57  

17300 Blanes. D3-S4B 

Associació cultural sóc de 

Cuba soy popular 

291 
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 Religió 
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Càritas interparroquial Blanes 

Edat Activitat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat / 

cicles 

Llar 

d’infants/ 

ludoteca  

C/ Anselm Clavé, 59 

17300 Blanes. D2-S12 

Càritas 

Interparroquial 

Blanes 

301 

Primària Taller 

“Fem 

deures” 

C/ Anselm Clavé, 59 

17300 Blanes. D2-S12 

Càritas 

Interparroquial 

Blanes 

296 

Secundària Servei 

comunitari 

curs 2017-

2018 

C/ Anselm Clavé, 59 

17300 Blanes. D2-S12 

Càritas 

Interparroquial 

Blanes 

299 

 



 
 

 83  

 

Ensenyament bíblic  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ de la Fe, 14 

 17300 Blanes. D2-S12 

Associació cultural sóc de 

Cuba soy popular 

295 
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Catequesi familiar curs 2017-2018  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària c/ Ramon Llull, 6 

 17300 Blanes. D3-S2 

Parròquia de Santa Teresa 

de Blanes 

302 
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Catequesi familiar curs 2017-2018  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària c/ Francesc Macià, 21 

17300 Blanes. D1-S4 

Parròquia de la Sagrada 

Família de Blanes 

304 
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Joventut 
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Blanes en joc, barris en joc, places en joc  

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Infantil, 

primària i 

secundària 

Segons el barri En Joc 307 
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Educació en el lleure, cau   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

c/ Nou, 22  

17300 Blanes,  

 

A.E. i G. Pinya de Rosa 

 

310 
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Teles i trapezi   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes 17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

312 
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Manga   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes 17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

314 
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Intensiu Manga d’estiu 

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes,17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

315 
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Teatre   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes 17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

318 



 
 

 93  

 

Intensiu Teatre d’estiu   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes 17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

316 



 
 

 94  

 

Cinema   

Edat Ubicació Organització Pàg. 
+info 

Secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Avinguda de l’estació, 70, 

nau 4 Blanes,17300 

 

Casal de Joves Municipal 

Morralla 

 

320 
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I I .  E MP R ES ES  

P R I VA D ES  
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Ass. Privades 
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Cantar, ballar o teatre  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Cristina Pozo 

659791907 

Viu Cantant 329 
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Classes d’anglès  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Sant Antoni 17300 

Blanes. D2-S1 

One-to-One English 326 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ Sant Pere Màrtir, 74 

baixos 

 17300 Blanes. D2-S1 

Classes d’anglès i estades 

a l’estranger amb família  

327 
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Pàdel  

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Ctra. Tordera, Km 4,5 

17300 Blanes 

(al costat de la ciutat 

esportiva). D2-S5 

Espai Pàdel Blanes 328 

 



 
 

 100  

 

Jocs de taula 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Passeig de Catalunya, 2 

17300 Blanes. D2-S9 

Biblioteca Comarcal de 

Blanes 

324 
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Centre d’estudis, reforç escolar i logopèdia 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

C/ València, 1 

 17300 Blanes. D2-S9 

Acadèmia – Centre 

d’estudis CEMAR 

331 
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Dansa 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària i 

secundària. 

Av. Joan Carles I 29 Bx. 

Blanes, 17300.  
 

Escola de dansa Miriam 

Beltrán  

 

332 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

c/ Esperança, 87-89 

Blames, 17300. 

Escola de dansa Esclat 337 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Av. la Pau, 18. 17300, 

Blanes. 

Assoc. De dansa Elancé 333 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Av. la Pau, 18. 17300, 

Blanes. 

Escola de dansa Daina 335 
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Anglès, reforç escolar i tallers educatius 

Edat Ubicació Organització Pàg. 

+info 

Infantil, 

primària, 

secundària i 

batxillerat/ 

cicles 

Av. dels Pavos, 39.  

 17300 Blanes. D2-S1 

The New Kids Club  340 
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C O N C L U S I O N S  
 

Les fonts informatives per a la realització d’aquest estudi han estat  el Registre 

d’Entitats de l’Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal, com a gestor de les 

altes i baixes de l’activitat econòmica de Blanes. 

També s’han mantingut coordinacions de diferents nivells amb els tècnics dels  

departaments de l’Ajuntament de Blanes, de cultura, d'acció social, 

d'immigració, de joventut, de participació ciutadana  i  d'educació.  

 

Del total d’entitats i empreses del municipi 

es va efectuar una primera selecció triant 

aquelles que eren susceptibles de formar 

part de l’estudi: les que tenen com a 

objectiu l’organització d’activitats. 

Aquestes representen un total  de 256 de 

les quals  205 són de caràcter públic i 51 

ho són de caràcter privat. 

 

Aquestes dades representen les empreses i entitats que estan registrades com 

a gestors d’activitats dirigides a menors de 18 anys, això no vol  dir que totes 

estiguin en actiu quan es fa l’estudi. Per realitzar aquest l’estudi, hem contactat 

directament amb tots els seleccionats, per diferenciar els que organitzen 

activitats dels que no en fan.  

 

Aquesta distinció s’ha pogut fer amb les entitats públiques sense dificultat, ja 

que  el Registre d’Entitats té les dades de contacte actualitzades.  El treball 

amb les privades ha estat més  dificultós,  ja que amb moltes d'elles no hem 

pogut contactar ni telefònicament ni per correu electrònic i ho hem fet a través 

de cartes certificades. Per aquest motiu, farem distinció  entre les empreses 

que han respost i les que no, entenent que les que han respost són les que fan 

activitats amb menors de 18 anys i les que no han donat contestació no en 

realitzen. 

Públiques
80,08%
Privades
19,92%
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Podem veure que de les 205 entitats 

públiques que fan activitats a la població de 

Blanes, només 67 d’aquestes les fan amb 

menors de 18 anys, això  representa un 

32,68%. Pel que fa a les  que no fan 

activitats  amb aquest col·lectiu són 119, que 

representa un 67,32% del total.  

 

De les  51 empreses privades que fan 

activitats amb menors en horari no lectiu, 

12 d'aquestes han respost afirmativament, 

representant un 23,53%. Pel que fa a la 

resta,  43 empreses que representen un 

76,47%,  no han respost.  

 

El total de gestors públics i privats que fan activitats extraescolars amb menors 

de 18 anys són 75,  i  organitzen  un total de 166 activitats diferents.  

 

Podem observar una gran diferència en les diferents entitats organitzadores, ja 

que l'AMPA de les escoles és  l'entitat que realitza més activitats per a aquest 

col·lectiu d’edat.  

Al gràfic observem la quantitat 

d'activitats que realitza cada entitat 

o empresa. Hem diferenciat  per 

una banda, les públiques, que les 

hem classificat segons el registre 

d’entitats: les AMPA, les culturals, 

les esportives, les associacions de 

veïns, les socials, de joventut i de 

religió. Per altra banda,  les 

privades, que estan totes agrupades. 

 

Fan activitats
amb menors
de 18 anys
32,68%
No fan
activitats amb
menors de 18
anys 67,32%

Han respost
23,53%

No han
respost
76,47%

AMPA 59,37%
Cultural 5%
Esportiu 30%
Ass. Veïns 1,25%
Social 2,5%
Joventut 5%
Religió 3,75
Privades 4,38%
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El que es desprèn de l’estudi és que les entitats públiques fan el 95,62% 

d’activitats;    les empreses privades organitza  la resta,  un 4,38% d’activitats.  

Tanmateix, podem afirmar que les AMPA són les entitats que realitzen més 

activitats  i amb més varietat.  

 

Fins aquí hem parlat dels gestors que organitzen les activitats, ara parlarem de 

les persones que participen en aquestes activitats.  

 

La població total de menors de 18 anys de 

Blanes és de 7.327 habitants, segons la 

piràmide d’edats en aquest moment. 

D’aquest total,  2.529 menors d’edat 

participen en algun tipus d’activitat. Si 

calculem el tant per cent de menors que 

participen en activitats extraescolars 

centrant-nos  a les edats on és  més 

habitual realitzar-les, dels 6 als 12 anys, el 

tant per cent augmenta a 89,05 %  

 

Tot seguit, fem una distinció de les tipologies de les activitats, amb una 

diferenciació entre esportives, artístiques, acadèmiques, dansa i lúdiques -

activitats com escacs, servei d'acollida, circ, 

etc. 

Es pot observar que la majoria d'activitats 

que es realitzen estan relacionades amb  

l'esport,  amb  un 32,70%: 827noi/es.  

Seguidament,  les lúdiques, amb un total de 

28,75%: 727 nois/es. Les activitats 

artístiques representen un 14,37% del total: 

363 nois/es. Les activitats vinculades a 

l’estudi representen un 13,07%: 331 participants i menció especial per a la 

tradició al municipi  de l’activitat de dansa,  un 11,11% del total i 281 

participants.  

Població
activa amb
activitats
34,52%
Població que
no participa a
cap activitat
65,48% 

Esportiu
32,70%
Artístiques
14,37%
Acadèmiques
13,07%
Dansa 11,11%

Lúdiques
28,75%
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Quan analitzem l’oferta  d'activitats per grups d’edats, el total de les 166 

activitats originàries que es realitzen,  notem que el fet organitzar-les per grups 

d’infantil, primària, secundària i batxillerat i cicles de grau mitjà, fa augmentar 

l'oferta  considerablement.  La mateixa activitat s’organitza per als diferents 

grups d’edats. 

Observant aquestes dades, podem 

comprovar que s’ofereix més activitats 

destinades al col·lectiu de primària, amb 

un 45,34%;  seguidament, el d’infantil 

amb un 27,32%. L’edat en la qual es fan  

menys activitats és als batxillerats i 

cicles mitjans, amb un 12,05%.  

 

Per acabar l'estudi, veurem sobre el mapa de la població de Blanes on es fan 

més activitats per a menors de 18 anys. 

En contemplar les diferents zones de Blanes  apareixen les diferents activitats. 

Aquest mostratge  s'ha realitzat en  els barris següents: la Plantera, els Pins, 

Centre Vila, Mont-Ferrant, carretera de Lloret, Els Pavos-Quatre Vents, Polígon 

Industrial, Mas Borinot, Mas Carolet, Mas Florit, Ca La Guidó i Mas Borell.  

La Plantera 2,11%
Els Pins 2,11%
Centre Vila 23,94%
Mont-Ferrer 13,38%
Carretera de Lloret 11,97%
Els Pavos 11,97%
Polígon Industrial 1,40%
Mas Borinot 0,70%
Mas Carolet 7,04%
Mas Florit 0,70%
Ca La Guidó 11,97%
Mas Borell 12,71%

 

A tots aquests barris s’organitzen diferents activitats dirigides a menors de 18 

anys, essent Centre Vila on es porten a terme més activitats, amb un total de 

23,94%. És a la Plantera amb un 2,11%, Mas Borinot i Mas Florit, amb un 

0,70%,  on se n’organitzen menys.     

Infantil 27,32%

Primària
45,34%
Secundària
15,31%
Batxillerat/cicl
es 12,05%
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A N N E X  1  F I T X E S   
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Bon dia 

Com ho fem? 
S’acull, una hora abans de començar l’escola, aquells nens i nenes els 

pares dels quals comencen a treballar abans, per tal de tenir la 

possibilitat de deixar el fill/a abans a l’escola. 
Què ens plantegem?  

- Facilitar als pares dels alumnes entrar abans a l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment. 

Quin preu? 
De 8h a 9h: 45€/mes 

De 8.30h a 9h: 30€/mes 

Puntual de 8h a 9h: 4€/dia 
Quants hi participen? 

Actualment hi ha  7 alumnes. Capacitat de 20-25. 
Quina durada? 

De 8 a 9 del matí. 
Qui som? 

Joan Colls Extraescolar 

609859951 

colls@telefonica.net 
Alguna observació? 

Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Anglès   

Com ho fem? 
Es realitzen classes d’anglès als alumnes de l’escola en una franja 

horària de 12.30 h a 13.30 h, a nens i nenes des de P3 a 6è. 
Què ens plantegem?  

- Realitzar classes d’anglès a nenes i nens de P3 a 6è. 

- Aprendre un idioma estranger. 

Quin preu? 
De 50 a 80 €  al mes  

Quants hi participen? 
41 nenes i nens. Places en una classe de 20-25 alumnes, amb 

possibilitat de fer més grups.  

Quina durada? 
De P3 a P5: divendres 12.30 h – 13.30 h. 

De 1r a 3r: dilluns  o dimecres 12.30 h – 13.30 h. 

De 4t a 6è: dilluns i dimecres 12.30 h – 13.30 h.  
Qui som? 

Kids&Us Blanes 

972333983 – 640108084 

blanes@kidsandus.es  

Alguna observació? 
- Preus i informació directe entitat 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Escacs  
Com ho fem? 

Es juga a escacs i s’aprenen les estratègies del joc. Es desenvolupa 

sobre un tauler i s’enfronten dues persones. Cada jugador compta amb 

setze peces que pot desplaçar, respectant certes regles, sobre el tauler. 

L’objectiu és arribar a enderrocar el rei del rival, per la qual cosa és 

possible capturar les diverses peces del contrari.  

Què ens plantegem?  
- Jugar escacs. 

- Donar estratègies i tècniques del joc. 

- Desenvolupar l’estratègia i la memòria.  

Quin preu? 
20€/mes  

Quants hi participen? 
5 nenes i nens. Capacitat de 20-25. 

Quina durada? 
De 1r a 6è: dimarts 12.30 h – 13.30 h.  

Qui som? 
Escola d’escacs Costa Brava 

636439036 

escola@eecb.cat  
Alguna observació? 

- 20% descompte germà 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Gimnàstica rítmica  
Com ho fem? 

Es vol fer una aproximació a aquesta  disciplina esportiva amb elements 

de ballet, gimnàstica i dansa, així  com l’ús de diferents utensilis com la 

corda, l’arc, la pilota i cinta. 
Què ens plantegem?  

- Donar tècniques per realitzar l’esport. 

- Coordinar els diferents passos corporals. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

- Oferir una disciplina diferent. 

Quin preu? 
20€/mes.  

Quants hi participen? 
12 nenes i nens. Capacitat de 20-25. 

Quina durada? 
De P3 a 6è: divendres 12.30 h – 13.30 h  

Qui som? 
Club esportiu Blanenc 

618883624 

blanesritmica@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Guitarra  

Com ho fem? 
Es donen  classes de guitarra. 

Què ens plantegem?  
- Ensenyar la tècnica de la guitarra. 

- Aprendre el funcionament d’un nou instrument.  

- Desenvolupar la motricitat fina.  

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 
6 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
De 1r a 6è: dimecres 12.30 h – 13.30 h 

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars 

609859951 

colls@telefonica.net  

Alguna observació? 
- S’ha de portar guitarra 

- 10% de descompte germà 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Balls moderns  
Com ho fem? 

S’ofereix als participants un espai on treballar i descobrir com es mouen 

les diferents parts del seu cos, seguint els diferents ritmes que ofereixen 

les cançons i  transformant aquests diferents passos en coreografies 

divertides.   

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal.  

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 
18 nenes i nens. Capacitat 20-25  

Quina durada? 
De P3 a P5: dimarts i dijous 12.30 h – 13.30 h 

Qui som? 
Joan Coll Extraescolar 

609859951 

colls@telefonica.net  

Alguna observació? 
- 10% descompte germà 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Hip-hop / Funky   

Com ho fem? 
Es proporciona als participants de les classes un espai on poder 

compartir aquest estil de música amb els seus companys, tot aprenent 

els diferents ritmes i els moviments que aquest comporta i  realitzant 

balls sota un enfocament  divertit per a tots. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 
50 nenes i nens. Capacitat 20-25 per classe. 

Quina durada? 
De 1r a 6è: dilluns, dimarts, dimecres i dijous 12.30 h -13.30 h 

Qui som? 
Monitor Rafa, contacteu amb AMPA 

639107703 

Ampa4vents@hotmail.com  
Alguna observació? 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Bàsquet  
Com ho fem? 

Es vol l’aproximació a un esport com el bàsquet, amb l’entrenador 

donant pautes i consells per tal que les persones interessades estiguin 

satisfetes i tinguin un bon ambient de joc.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
De P5 a 2n: 23€/mes. 

De 3r a 4t: 25€/mes.  
Quants hi participen? 

15 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
De P5 a 2n: dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h 

De 3r a 4t: dilluns i dimecres de 16.30 h a 18.00 h  
Qui som? 

Club bàsquet Blanes 

615969280 

Bfigueras9@gmail.com  

Alguna observació? 
- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Aloha mental aritmètic   

Com ho fem? 
Els entrenaments són divertides sessions dissenyades per activar 

aquestes habilitats, també conegudes com superpoders. Es tracta de 

capacitats com la concentració, la memòria fotogràfica, la destresa per a 

realitzar càlculs increïbles.   

Què ens plantegem?  
- Activar les diferents habilitats de les nenes i els nens.  

- Desenvolupar la concentració, la memòria fotogràfica i la destresa 

per realitzar càlculs.  

Quin preu? 
Consultar directament amb l’empresa Aloha. 

Quants hi participen? 
6 nenes i nens. Capacitat de 20-25. 

Quina durada? 
De P5 a 6è: dimecres 16.30 h – 18.30 h  

Qui som? 
Aloha la selva 

972332724 

laselva@alohaspain.com  

Alguna observació? 
- Preus i informació directe entitat 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Taller creatiu manualitats   

Com ho fem? 
Es desenvolupa la creativitat de les nenes i els nens amb diferents 

manualitats.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la creativitat dels alumnes. 

- Proporcionar un espai agradable i confortable. 

- Donar diferents eines per tal de realitzar una bona tècnica de 

creativitat. 

Quin preu? 

25€/mes. 
Quants hi participen? 

9 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
De 1r a 6è: dilluns 16.30 h – 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll Extraescolar 

609859951 

colls@telefonica.net  

Alguna observació? 
- Material inclòs 

- 10% de descompte 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Cant coral teatre musical  

Com ho fem? 
Es dona l’ oportunitat als interessats a desenvolupar la seva part creativa 

cantant. Un espai on es donen tècniques i habilitats de cant. Un entorn 

divertit i agradable. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la part creativa. 

- Donar eines i tècniques de cant. 

- Proporcionar un espai agradable i divertit. 

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 
2 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
De 1r a 6è: dilluns o divendres 16.30 h – 17.30 h 

Qui som? 
Viu cantant 

659791907 

Alguna observació? 
- Material inclòs 

- Temporada escolar 
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On som? 

Quatre Vents  

Avinguda dels Pavos, 54, 17300 Blanes, Girona. D2-S8 
Què fem? 

Natació   

Com ho fem? 
La natació és considera un esport aquàtic on els participants podran 

aprendre l’esport, gaudir-ne i practicar les diferents tècniques per a 

realitzar i practicar aquest esport.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre l’esport aquàtic. 

- Gaudir de l’esport. 

- Proporcionar les eines necessàries per a desenvolupar l’esport. 

Quin preu? 
Consultar CEM Tordera.  

Quants hi participen? 
10 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
De P3 a 6è: de dilluns a dissabte, horari a escollir. 

Qui som? 
CEM Tordera  

977642676 
Alguna observació? 

- Horari a escollir. 

- 10% de descompte a la quota. 

- Preus i informació consulteu amb l’entitat CEM Tordera. 

- Temporada escolar. 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Street Dance   

Com ho fem? 
Es proporciona als participants de les classes un espai on poder 

compartir aquest estil de música amb els seus companys, tot aprenent 

els diferents ritmes i els moviments que aquest comporta i  realitzant 

balls sota un enfocament divertit per a tots. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 
Consultar amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Il·limitat, actualment 7 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimecres 16.30 h – 18.00 h 

Qui som? 
Miriam Gonzalez 

659576988 

Alguna observació? 
- L’activitat és realitza al gimnàs. 

- Per més informació contactar amb el monitor/a o al correu de l’AMPA: 

ampamjb@yahoo.es  
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Av. del Rieral, 22, 17310 Lloret de Mar, Girona Piscina Municipal de 

Lloret  
Què fem? 

Natació   

Com ho fem? 
La natació es considera un esport aquàtic on els participants podran 

aprendre l’esport, gaudir-ne i practicar les diferents tècniques per a 

realitzar i practicar aquest esport.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre l’esport aquàtic. 

- Gaudir de l’esport. 

- Proporcionar les eines necessàries per a desenvolupar l’esport. 

Quin preu? 
Consultar amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Il·limitades, actualment 8 places ocupades.  

Quina durada? 
De dilluns a divendres  17.15 h – 18.15 h 

Qui som? 
Ricard Salinas 

972364384  

Alguna observació? 
- Per més informació contactar amb el monitor/a o al correu de l’AMPA: 

ampamjb@yahoo.es  
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Cuina creativa  

Com ho fem? 
S’aprèn a través del contacte i de la relació directa amb l’entorn que 

l’envolta. La cuina és un espai privilegiat que s’ofereix als nens i nenes 

per aprendre jugant. Allò que s’aprèn jugant, romandrà en la seva 

memòria per a la resta de la seva vida. Realitzar receptes de cuina, 

elaborar-les i manipular aliments resulta molt divertit. Resulta de vital 

importància motivar els nens i les nenes i implicar-los en cada activitat, 

d’aquesta manera es desenvolupen les conductes nutricionals 

adequades i equilibrades.  

Què ens plantegem?  
- Estimular l’interès pel menjar sa.  

- Desenvolupar els processos lògics. 

- Promoure la neteja, higiene, hàbits alimentaris.  

Quin preu? 
Consultar amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Il·limitat, actualment hi ha 5 places ocupades.  

Quina durada? 
 Dimarts  16.30 h – 18.00 h  

Qui som? 
Silvia Juli 

636687815 

Alguna observació? 
- Per més informació contactar amb el monitor/a o al correu de l’AMPA: 

ampamjb@yahoo.es 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:ampamjb@yahoo.es


 
 

 125  

 
On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Taekwondo   

Com ho fem? 
L’activitat és un art marcial coreà que s’utilitza principalment els peus i 

les mans com a mètode d’autodefensa. Caracteritzada per la seva 

eficàcia en les seves tècniques i pel benestar emocional que genera en 

els qui la practiquen. La seva filosofia és guiar els seus participants a un 

camí d’humilitat, solidaritat i autoreflexió. Ajuda a tenir poder de 

concentració i a canalitzar l’energia, a tenir millor l’autoestima i la 

confiança. Proporciona un estímul als diferents participants a ser actius a 

la seva vida i aplicar objectius. 

Què ens plantegem?  
- Exercitar la concentració i la disciplina, creant hàbits que poden 

afavorir aspectes de la seva formació. 

- Generar un respecte i control personal creant actituds positives 

envers els altres. 

- Afavorir la confiança i la seguretat en un mateix, ajudant així a la 

nena i el nen a sentir-se més segurs de les seves possibilitats davant 

de diferents situacions de la vida quotidiana.  

- Millorar la forma física, oferint al cos resistència, increment d’energia, 

estímuls, flexibilitat, reflexos i motricitat. 

Quin preu? 
Consultar amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
10 nenes i nens. Capacitat 20-25. 

Quina durada? 
Dilluns i dimecres de 18.30 h a 20.00 h  
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Qui som? 
Javi 

665133100 

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Classes de reforç   

Com ho fem? 
En les classes de reforç s’ajuda i es donen eines a les nenes i nens  per 

a fer els deures de l’escola i per preparar-se els diferents exàmens. 

També es repassen tots els continguts que més costen d’entendre i es 

faciliten moltes tècniques d’estudi per afavorir el treball de forma 

autònoma.   

Què ens plantegem?  
- Reforçar els diferents cursos i les seves matèries.  

- Donar diferents tècniques i hàbits de treball. 

Quin preu? 
Consulteu amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades, actualment hi ha 5 places ocupades.  

Quina durada? 
Dilluns, dimecres i dijous de 16.30 h a 17.30 h 

Qui som? 
Sandra Martinez  

616235252 

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es  
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Multiesports   

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, 

fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major 

domini tècnic dels diferents esports. La proposta està pensada per 

ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses 

disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són 

futbol, bàsquet, atletisme, handbol... tots adaptats a les diferents edats. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports i aprenentatges 

que ajudin a la seva formació. 

- Oferir noves sensacions i experiències als nens i nenes davant 

situacions i activitats individuals o col·lectives. 

- Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en 

què participen. 

- Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la 

resta de companys.  

Quin preu? 
Consulteu amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades, actualment hi ha 5 places ocupades. 

Quina durada? 
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 17.45 h 
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Qui som? 
Marina Flequé 

635523005 

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Zumba  

Com ho fem? 
És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment, desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme. Tot 

això es treballarà de manera dinàmica i a partir d’activitats lúdiques amb 

un rerefons educatiu i adaptat a les diferents edats. És una bona manera 

de fer esport ballant amb ritmes llatins.  

Què ens plantegem?  
- Millorar la condició física i la coordinació.  

- Proporcionar benestar. 

- Millorar l’autoestima i la seguretat d’un mateix. 

- Afavorir la flexibilitat i els moviments. 

Quin preu? 
Consulteu amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades, actualment hi ha 6 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimarts i dijous de 16.30 h a 17.45 h 

Qui som? 
Miriam Martinez  

671637680 

Alguna observació? 
Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de l’AMPA: 

ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Patinatge artístic  

Com ho fem? 
Es treballa des d’una vessant lúdica, intentant aconseguir l’autoestima 

dels nens/es amb els patins perquè puguin assolir nous fonaments 

propis de l’esport, desenvolupant les capacitats físiques bàsiques. 

L’objectiu  serà aconseguir una coreografia a través d’exercicis propis 

del patinatge.  

Què ens plantegem?  
- Proporcionar als petits l’adquisició d’habilitats bàsiques del 

desplaçament sobre patins. 

- Aprendre equilibri i algunes postures.  

- Familiaritzar-se amb els patins i realitzar girs. 

Quin preu? 
Consultar amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades, actualment hi ha 7 places ocupades.  

Quina durada? 
Divendres de 16.30 h a 18.00 h 

Qui som? 
Ana Babio 

661609304 

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Futbol  

Com ho fem? 
És un esport d’equip, amb els diferents entrenadors de cada equip el que 

fan és donar tècniques i ensenyar als participants a jugar a l’esport. 

Aquest és considerat un dels esports més jugats. Els caps de setmana 

cada equip té diferents partits en els quals juguen dos conjunts d’onze 

jugadors cada un i competeixen per la victòria. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
Consulteu amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades. Actualment hi ha 11 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimarts i dijous de 16.30 h a 17.45 h 

Qui som? 
Marina Flequé 

635523055 

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
Jocs a la 1, aula d’acollida  

Com ho fem? 
És una activitat complementària en la qual el/la monitor/a ofereix als 

alumnes diferents tècniques d’estudi, per ajudar a entendre millor tots els 

conceptes que es treballen a l’aula.  

Què ens plantegem?  
- Ensenyar als nens/nenes a aprendre a aprendre.  

Quin preu? 

Consulteu amb el monitor/a.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades, actualment hi ha 10 places ocupades. 
Quina durada? 

De dilluns a divendres  de 12.30 h a 13.15 h 

Qui som? 
Lourdes 

652331800 

Alguna observació? 
- Per  a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Escola Mossèn Joan Batlle  

Carrer Felix Lope de Vega, 1, 17300 Blanes, Girona. D3-S1 

Què fem? 
VEIE, intel·ligència emocional  

Com ho fem? 
Es vol presentar  l'educació emocional. S’intenta apropar les eines del 

benestar emocional a tota la població mitjançant l'experiència, el servei 

de qualitat, la innovació i l'excel·lència, el talent de l'equip i amb tot això  

generar valor a la salut dels nens, dels  joves i dels adults. 

Què ens plantegem?  
Ser l'escola d'intel·ligència emocional de referència en educació 

emocional, escollida per la nostra innovació i qualitat, per les activitats i 

els serveis. Ser reconeguda per la qualitat humana i professional i per la 

nostra contribució a un món més saludable i més feliç. 

Quin preu? 
Consulteu amb el monitor/a.  

Quants hi participen? 
Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dos dies a la setmana a l’hora de menjadors.  

Qui som? 
VEIE  

Alguna observació? 
- Per a més informació contacteu amb el monitor/a o al correu de 

l’AMPA: ampamjb@yahoo.es 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Servei acollida matinal  

Com ho fem? 
Es dedica l`hora abans de començar l’escola a aquells nens i nenes els 

pares dels quals comencen a treballar abans, per tal de tenir la 

possibilitat de deixar el fill/a abans a l’escola. 

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes entrar abans a l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment. 

Quin preu? 

De 7.45 a 9 h Fix Esporàdic  

SOCI 38€/mes 4€/dia 

NO SOCI 43€/mes 5€/dia 

De 8 a 9h Fix Esporàdic  

SOCI 30€/mes 3€/dia 

NO SOCI 35€/mes 4€/dia 

Quants hi participen? 
De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  

Quina durada? 
Cada matí de 7.45 h a 9.00 h  

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Hip-hop  
Com ho fem? 

És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment, desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme. Les 

classes de hip-hop estan compostes per diferents estils de ball com el 

new style, popping, locking passant pel breakdance i molts més.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 

Preus 
mensuals 

1 
dia 

2 
dies 

3 
dies 

4 
dies 

5 
dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 
NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

Quants hi participen? 
De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  

Quina durada? 
Dilluns de 16.30 h a 17.30 h 

Qui som? 
PROESCO 931696779 
grupfo@grupfo.com 

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Gimnàstica Rítmica  

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu, cosa que fomenta el respecte pels altres 

companys i companyes a més d’adquirir un major domini tècnic. El nen/a 

es familiaritzarà amb cinc aparells diferents: pilota, cinta, cercle, maces i 

corda.  

Què ens plantegem?  
- Donar tècniques per realitzar l’esport. 

- Coordinar els diferents passos corporals. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

- Oferir una disciplina diferent. 

Quin preu? 

Preus 
mensuals 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 
NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
Quina durada? 

Dimarts de 3 a 5 anys: de 16.30 h a 17.30 h 

Dimecres i dijous de 6 a 12 anys : de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Dibuix i pintura  

Com ho fem? 
Es treballaran diverses tècniques amb diferents materials, potenciant el 

gust per l’expressió, la creativitat, la reflexió i l’afany de superació. 

L’objectiu de l’activitat és trobar en aquesta activitat un marc de 

representació d’allò que ells volen expressar sense paraules. Dins 

d’aquesta extraescolar es treballa: nocions de pintura (cercle cromàtic), 

el dibuix descriptiu, naturalista i ornamental, les ombres i la proporció. 

L’expressió artística estarà adaptada als alumnes d’infantil on es 

treballarà la visual i la plàstica, l’educació artística, reforçant 

l’aprenentatge de l’art i desenvolupant el pensament crític, obert i 

flexible.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre de manera amena tècniques de dibuix i pintura. 

- Desenvolupar al màxim la seva expressivitat i imaginació artística. 

- Ensenyar de manera pràctica les diferents tècniques per exercitar a 

les classes i  a casa.  

Quin preu? 
 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
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Quina durada? 

Dimarts de 16.30 h a 17.30 h 

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Multiesport  

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, 

fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major 

domini tècnic dels diferents esports. La proposta està pensada per 

ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses 

disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són 

futbol, bàsquet, atletisme, handbol... tots adaptats a les diferents edats. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports i aprenentatges 

que ajudin a la seva formació. 

- Oferir noves sensacions i experiències als nens i nenes davant 

situacions i activitats individuals o col·lectives. 

- Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en 

què participen. 

- Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la 

resta de companys. 

 

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 
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Quants hi participen? 
De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa. 

Quina durada? 
Dimarts de 6 a 12 anys: de 16.30 h a 17.30 h 

Dimecres 3 a 5 anys : de 16.30 h a 17.30 h  
Qui som? 

PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Patinatge  

Com ho fem? 
Es formaran diversos grups depenent del nivell de cada nen/a, des d’una 

iniciació fins a un nivell més tècnic. Es treballarà des d’una vessant 

lúdica, intentant aconseguir l’autonomia dels nens/es amb els patins i 

que puguin assolir nous fonaments propis de l’esport, desenvolupant les 

capacitats físiques bàsiques. L’objectiu serà aconseguir una coreografia 

a través d’exercicis propis del patinatge.  

Què ens plantegem?  
- Proporcionar als petits l’adquisició d’habilitats bàsiques del 

desplaçament sobre patins. 

- Aprendre equilibri i algunes postures.  

- Familiaritzar-se amb els patins i realitzar girs. 

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
Quina durada? 

Cada matí de 7.45 h a 9.00 h 

Qui som? 
PROESCO 931696779 
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grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Circ  

Com ho fem? 
Es treballarà el món del circ a través de la figura del clown o pallassos, 

sempre des d’una vessant psicomotora per obtenir un millor coneixement 

i control del moviment del propi cos, treballant habilitats i destreses, com 

per exemple salts, equilibris, etc. Els nens/es també crearan les seves 

pròpies eines de circ (malabars, xanques...) 

Què ens plantegem?  
- Aprendre disciplines del circ. 

- Ser conscient del que pot arribar a realitzar el teu propi cos. 

- Potenciar aquest món de rialles i diversió.  

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa  
Quina durada? 

Dijous de 3 a 5 anys: 16.30 h a 17.30 h 

Divendres de 6 a 12 anys: 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Zumba  

Com ho fem? 
És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment, desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme. Tot 

això es treballarà de manera dinàmica i a partir d’activitats lúdiques amb 

un rerefons educatiu i adaptat a les diferents edats. És una bona manera 

de fer esport ballant amb ritmes llatins. 

 

Què ens plantegem?  
- Millorar la condició física i la coordinació.  

- Proporcionar benestar. 

- Millorar l’autoestima i la seguretat d’un mateix. 

- Afavorir la flexibilitat i els moviments. 

- Socialitzar a través d’una activitat divertida. 

 

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
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Quina durada? 
Dijous de 16.30 h a 17.30 h 

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Música  

Com ho fem? 
És una activitat complementària i de reforç. Estudiar un instrument 

musical fomenta el raonament espacial i ensenya valors com la 

perseverança i la responsabilitat. També es treballa l’autosuperació, la 

disciplina i el rigor. Mitjançant aquesta activitat els nens i nenes 

aprendran a tocar i cantar cançons senzilles i divertides.  

 

Què ens plantegem?  
- Augmentar la concentració, la memòria i l’atenció.  

- Ensenyar el valors de l’autoestima. 

- Estimular el desenvolupament. 

- Activar la ment.  

- Potenciar la responsabilitat.  

 

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 
NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
Quina durada? 

Divendres de 16.30 h a 17.30 h 
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Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). 

mailto:grupfo@grupfo.com
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Legorobòtica  

Com ho fem? 
És un joc de robòtica enfocat a nois i noies, que posseeix elements 

bàsics de les teories robòtiques, com la unió de peces i mecanismes, i la 

programació d’accions de forma interactiva. Gaudiran aprenent com 

dissenyar, construir i controlar els seus robots, tot adquirint 

coneixements de programació i mecànica d’una manera pràctica i 

divertida.  

Què ens plantegem?  
Introduir les tecnologies i la innovació tecnològica d’una manera divertida 

tot estimulant la curiositat natural de les nenes i els nens. Amb això, es 

facilita als alumnes que siguin creadors i dissenyadors de tecnologies. 

Tanmateix, aprenen a solucionar problemes, treballar en equip i 

organitzar els seus propis projectes, invencions i creacions. 

  

Quin preu? 

Preu mensual Matrícula 
Soci No soci 
35€ 40€ 45€ 

 
Quants hi participen? 

De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  
Quina durada? 

Divendres de 16.30 h a 17.30 h 
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Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Sa Forcanera  

Av. de la Pau, 31, 17300 Blanes, Girona. D2-S4 
Què fem? 

Classes d’anglès  

Com ho fem? 
Els alumnes aprenen l’idioma a partir d’exercicis de vocabulari, activitats 

orals, gramàtica, diàlegs i àudios, obres de teatre, entre d’altres... Totes 

les activitats tenen com a objectiu motivar els infants en l’aprenentatge, 

obtenir confiança i seguretat amb la llengua tot  assolint una base sòlida.  

Què ens plantegem?  
- Realitzar classes d’anglès a nenes i nens de P3 a 6è. 

- Aprendre un idioma estranger. 

Quin preu? 

Preus mensuals 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

SOCI 14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 
NO SOCI 19€ 30€ 40€ 45€ 50€ 

Quants hi participen? 
De 8 a 10 nens i nenes. Capacitat màxima consulteu amb l’empresa.  

Quina durada? 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 12.30 h a 13.30 h 

Divendres de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
PROESCO 931696779 

grupfo@grupfo.com  

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà i successius. 

- Totes les quotes són prorrogades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Bon dia  
Com ho fem? 

Comenceu a treballar molt d’hora? Teniu problemes d’horaris per portar 

els nens a l’escola a les 9.00 h? No patiu, l’AMPA us ofereix un servei 

d’acollida de 7.45 h a 9.00 h del matí. Els pares que l’heu utilitzat ja 

sabeu com n’és, de pràctic.  

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes entrar abans a l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
De dilluns a divendres.  

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars.  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Taller de deures  
Com ho fem? 

De 17.00 h a 18.10 h us oferim la possibilitat que els vostres fills/es 

puguin realitzar els deures amb el suport d’un professor/a titulat. Activitat 

adreçada a alumnes de 1r a 6è de primària.  

Què ens plantegem?  
- Reforçar els diferents cursos i les seves matèries.  

- Donar diferents tècniques i hàbits de treball. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
A escollir de dilluns a divendres de 17.00 h a 18.10 h 

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Taller creatiu  

Com ho fem? 
El taller creatiu permet al nen/a desenvolupar-se físicament i 

intel·lectualment. Es desenvolupen habilitats que li permeten crear una 

nova forma de relació amb el seu entorn. L’objectiu no és formar actors o 

actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i l’expressió, aconseguint 

que els nens i nenes s’alliberin dels prejudicis o timideses.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la creativitat dels alumnes. 

- Proporcionar un espai agradable i confortable. 

- Donar diferents eines per tal de realitzar una bona tècnica de 

creativitat. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Divendres, de 17.00 h a 18.10 h  

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  
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- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Natació Olímpica  

Com ho fem? 
Cursos de natació adaptats a diferents nivells. Cal portar i recollir els 

nens a la piscina. Inscripció a l’AMPA.  
Què ens plantegem?  

- Infantil/primària 1 dia, de dilluns a divendres de 18.00 h a 18.45 h  

- ESO, 2 dies, dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 18.45 h a 19.30 h  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
De dilluns a divendres.  

Qui som? 
Olympic  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Natació piscina municipal de Lloret de Mar  
Com ho fem? 

Cursos de natació adaptats a diferents nivells. Cal portar i recollir els 

nens a la piscina. Inscripció a Piscina municipal de Lloret fins al 28 

d’agost i fins  a esgotar places.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre l’esport aquàtic. 

- Gaudir de l’esport. 

- Proporcionar les eines necessàries per a desenvolupar l’esport. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
1 o 2 dies a la setmana de 17.15 h a 18.15 h   

Qui som? 
La piscina municipal de Lloret  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Bàsquet  
Com ho fem? 

De la mà del Club de Bàsquet Blanes us oferim la possibilitat que el 

vostre fill/a s’iniciï en la pràctica d’aquest esport.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dilluns i dimecres de 17.00 h a 18.10 h  

Qui som? 
Club bàsquet Blanes  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 

 

 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:ampasantamariablanes@gmail.com


 
 

 161  

 
On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Multiesports  
Com ho fem? 

Un tastet de diferents pràctiques esportives, per tal que el teu fill/a pugui 

descobrir quin és l’esport que més li agrada practicar.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports i aprenentatges que 

ajudin a la seva formació. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dimarts o dijous (dos dies o bé un dels dos) de 17.00 h a 18.10 h 

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Zumba - Dance  
Com ho fem? 

És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment i  desenvolupar sensibilització musical i sentit del ritme.  

Què ens plantegem?  
Desenvolupar  la coordinació i el sentit del ritme amb un treball aeròbic 

que potencia aspectes personals com la tècnica, l’estil personal i 

maneres d’exterioritzar-ho. Aquesta dansa conviu amb el hip-hop, el 

Jazz, el break dance, ritmes afro o dansa contemporània.   

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dimarts de 17.00 h a 18.10 h  

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Ioga  
Com ho fem? 

Es vol iniciar els  nostres petits en  la pràctica del ioga, veure la  

connexió i l’equilibri entre ment i cos d’una manera lúdica i divertida.  

Què ens plantegem?  
- Afavorir la confiança en un mateix. 

- Desvetllar el desig de créixer i ajudar a superar les pors. 

- Permetre el desenvolupament de l’estructura òssia i muscular. 

- Enfortir el sistema nerviós. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Divendres de 17.00 h  a 18.10 h   

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Gimnàstica Rítmica  

Com ho fem? 
La gimnàstica possibilita la percepció, la consciència i el coneixement del 

propi cos, alhora que es treballen diferents aspectes com: la postura 

corporal, el ritme musical, la flexibilitat...  

Què ens plantegem?  
- Oferir una disciplina diferent 

- Donar tècniques per realitzar l’esport. 

- Coordinar els diferents passos corporals. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dimecres de 17.00 h a 18.10 h  

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Teatre  

Com ho fem? 
El taller de teatre permet al nen/a desenvolupar-se físicament i 

intel·lectualment. L’ajuda a desenvolupar habilitats que li permeten crear 

una nova forma de relació amb el seu entorn. L’objectiu no és formar 

actors o actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i l’expressió, 

aconseguint que els nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses.   

Què ens plantegem?  
- Fomentar l’expressió corporal. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Divendres de 17.00 h a 18.10 h  

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Kids & Us – School of English  

Com ho fem? 
Kids & Us s’incorpora a la nostra escola, perquè els nostres fills tinguin al 

seu abast una metodologia d’aprenentatge de la llengua anglesa basada 

en el procés natural d’adquisició de la llengua materna. Kids & Us ofereix 

procés d’aprenentatge contrastat i infal·lible, que té lloc en un ordre 

determinat, natural i espontani.  

Què ens plantegem?  
- Realitzar classes d’anglès a nenes i nens de P3 a 6è. 

- Aprendre un idioma estranger.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dimarts o dijous de 13.45 h a 14.45 h  

Qui som? 
Kids & Us Blanes  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 
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On som? 

Col·legi Santa Maria 

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S2 
Què fem? 

Tardes d’acollida  

Com ho fem? 
Un racó d’esplai per als més petits de l’escola. Cada dia una activitat 

diferent. Vosaltres escolliu quines s’hi volen fer.  

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes sortir més tard de  l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA. 

Quants  hi participen? 
Alumnes de l’escola.  

Quina durada? 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17.00 h a 18.10 h  

- Dilluns: Iniciació a l’esport/ Dimarts: Jocs en anglès/ Dijous: Hip-hop/ 

Divendres: Mans manetes.   

Qui som? 
Joan Colls Extraescolars  

Alguna observació? 
- Hi ha servei de biblioteca en horari de migdia i tarda gratuït.  

- Cada activitat només s’acabarà realitzant si hi ha un mínim d’alumnes 

inscrits.  

- Serà obligatori l’adhesió a una assegurança d’accidents que tindrà un 

cost de 4 € per nen/a per tot el curs. Aquest cobrament es gestionarà 

al llarg del mes d’octubre des de l’AMPA de l’escola. 

- ampasantamariablanes@gmail.com 

 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:ampasantamariablanes@gmail.com


 
 

 168  

On som? 
Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Ioga, Mandala el ioga viatger  
Com ho fem? 

A la vegada que juguem i practiquem ioga millorem l’elasticitat, l’equilibri, 

la força i la concentració. Després aprenem a escoltar-nos i per últim a 

relaxar el cos. S’aprèn a sentir la respiració i a utilitzar tota la  capacitat 

pulmonar per trobar la calma, baixant així el nivell d’estrès aprenent a 

actuar davant d’ell. En l’àmbit mental  volem desenvolupar l’atenció, la 

capacitat d’escoltar i la memòria. En l’àmbit emocional, fer créixer 

l’autoestima i agafar seguretat en nosaltres mateixos, confiança sense 

por d’expressar els sentiments, les emocions i els pensaments. Prendre 

una actitud positiva davant la vida. Generar autocontrol i coneixement de 

la nostra persona. Fomentar la compassió, la generositat i l’agraïment.  

Què ens plantegem?  
Eliminar d’obstacles que impedeixen l’ésser humà de gaudir plenament 

de la seva vida. 

Quin preu? 
1 dia/setmana 20 € per nen.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 12 places ocupades. 

Quina durada? 
Dimecres:  1 dia a la setmana de 16.45 h a 17.00 h (infantil, temps de 

berenar) fins 18.00 h aprox. de 17.15 h a 18.15 h (primària).  

Qui som? 
Eva Coder. Especialista en ioga per a nens.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual . 

- www.facebook.com/mandala.eliogaviatger  
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Aloha mental arithmetica  

Com ho fem? 
Vols entrenar els teus superpoders? A Aloha no entrenem les neurones 

de qualsevol manera... En John Neurón i la Rebeka Eureka són els dos 

superherois encarregats de preparar autèntics entrenaments de 

superpoders. Matemàtiques divertides, jocs d’intel·ligència, reptes 

mentals i missions especials ens ajudaran a entrenar les neurones i 

potenciar habilitats tan importants com la capacitat de càlcul, l’atenció i la 

concentració, el pensament lògic, la memòria fotogràfica, la capacitat 

d’escolta, l’orientació espacial o la creativitat. A Aloha sabem que el teu 

fill pot aconseguir tot el que es proposi.   

Què ens plantegem?  
- Activar les diferents habilitats de les nenes i els nens.  

- Desenvolupar la concentració, la memòria fotogràfica i la destresa 

per realitzar càlculs. 

Quin preu? 

Consulteu amb l’AMPA. 
Quants  hi participen? 

Màxim 10 per grup, amb 12 places ocupades.  

Quina durada? 
2 hores setmanals. Els grups i dies es decidiran segons inscripcions. 

Mínim de 5 alumnes.  

Qui som? 
Consulteu el centre Aloha- 972332724 / 656304262 

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual. 
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- Únic programa de desenvolupament mental avalat per la Societat 

Espanyola de Pedagogia. Més de 20000 pares i 500 centres escolars 

confien en nosaltres. 3r any consecutiu amb el certificat ISO 

9001:2008 en formació dels nostres professors.  
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes,  Girona. D2-S6 
Què fem? 

Kitsune estimulació primerenca 3D  
Com ho fem? 

Per a nens d’educació infantil que assisteixen a classe amb les Kitsune, 

una colla de guineus sorprenentment intel·ligents que tenen la missió 

d’ensenyar als nens a ser tan astuts com elles. Com? Amb una 

metodologia en 3 dimensions:  

Què ens plantegem?  
- 1D: Matemàtiques manipulatives 

- 2D: Intel·ligència emocional  

- 3D: Psicomotricitat 

Quin preu? 
Consulteu al centre Kitsune 972332724 / 656304262 

Quants  hi participen? 
Màxim 10 per grup.  

Quina durada? 
1 hora a la setmana.  

Qui som? 
Aloha Mental Arithmetic Blanes (www.alohaspain.com)  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual . 
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Club Bàsquet Blanes  

Com ho fem? 
Es treballen els valors i els hàbits: valors com el respecte, el compromís 

o la creativitat, l’esforç, la concentració. Es vol fer créixer esportivament i 

personalment els nostres infants.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la cohesió de grup. 

- Treballar en equip. 

- Incentivar hàbits saludables. 

- Gaudir d’un espai divertit.  
Quin preu? 

22€/mes (P5, 1r i 2n primària); 24€/mes (3r i 4t de primària) preus per 

dos dies setmanals.  
Quants hi participen? 

Màxim 10 per grup, amb 20 places ocupades.  
Quina durada? 

Dilluns i dimecres de 17.15 h a 18.15 h  

Qui som? 
Albert Jalil. Club Bàsquet Blanes.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual.  

- Alguns divendres a les 17.30 h es realitzaran trobades i partits (Ciutat 

Esportiva, altres escoles). 
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Anglès migdia amb Kids&Us  
Com ho fem? 

Es basa en la manera natural de l’adquisició de la llengua, a partir d’una 

exposició continuada al nou idioma, del treball d’experiències personals i 

d’aprofitar la necessitat de comunicació dels nostres infants.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar l’idioma.  

- Aprendre i potenciar les tècniques de cada usuari.  

Quin preu? 
Consulteu Kids&Us Blanes (c/ Alfons Castelao, 36) Inscripció 

directament a Kids&Us 972333983. 

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 60 places ocupades.  

Quina durada? 
1 dia a la setmana (dilluns o dimecres) de 13.45 h a 14.45 h  

Qui som? 
Kids&Us, amb més de 8 anys d’experiència a Blanes.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual . 

- El mètode d’aquesta entitat  avui és el número 1 en àmbit nacional 

amb més de 300 escoles pròpies Kids&Us. 

- www.kidsandus.es 

- www.facebook.com/KidsArenysBlanes.
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Iniciació a la Música  

Com ho fem? 
Iniciació en el món de la música. L’objectiu d’aquesta activitat és 

despertar i educar l’expressió musical de forma fàcil i divertida. A més de 

fomentar el gust per la música, es treballaran aspectes importants com  

la creativitat i el desenvolupament de les capacitats expressives. Es 

pretén realitzar un treball integral de la persona amb l’ajuda de l’art de la 

música.  

Què ens plantegem?  
Tenim com a objectiu principal apropar els alumnes a gaudir i expressar-

se a través de la música. Entenent l’art com a un mitjà que ajuda el 

benestar integral del nen i facilita l’autogestió de les emocions. 

Aproparem els  alumnes als coneixements inicials del llenguatge musical 

amb pràctiques vivencials (instruments, dansa, cant).  

Quin preu? 
P3, P4, P5: classes col·lectives d’una hora a la setmana: 23€/mes. 

Primer: classes col·lectives d’una hora a la setmana: 30€/mes.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 12 places ocupades.  

Quina durada? 
Tres dies a la setmana a triar-ne un entre dilluns de 17.00 h a 18.00 h, 

dijous de 14.00 h a 15.00 h o bé dijous de 17.00 h a 18.00 h. 1r de 

primària, dimecres de 14.00 h a 15.00 h 
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Qui som? 
Anna Granados  

609348331 

Escolademusica87@yahoo.es  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual . 

- Viure la música com a una eina de benestar i desenvolupament de 

l’infant. Atendre les necessitats dels nens/es de manera grupal i amb 

el temps, definir individualment el seu potencial de forma individual, 

amb els instruments. 

- Organitza l’escola de música Santa Maria. 

mailto:Escolademusica87@yahoo.es
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes,  Girona. D2-S6 
Què fem? 

Escacs  

Com ho fem? 
El joc dels escacs és un esport, no només competitiu, sinó també lúdic 

que permet treballar molts aspectes educatius. En aquesta activitat es 

pretén que els alumnes progressin en el coneixement dels escacs, els 

seus elements i normes bàsiques, que respectin les normes del joc, que 

acceptin esportivament el resultat i que respectin els companys/es i el 

material necessari pel joc. També es pretén que gaudeixin del joc per 

així motivar-los a jugar-hi habitualment. L’ensenyament a infantil es fa 

mitjançant activitats artístiques, com  dibuixos, cançons, jocs amb les 

peces d’escacs, etc.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar el pensament lògic.  

Quin preu? 
1 dia/setmana: 20€/mes, 2 dies/setmana: 35€/mes.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 6 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimecres de 13.45 h a 14.45 h i divendres de 17.15 h a 18.15 h  

Qui som? 
Carlos Salgado, Escola d’Escacs Costa Brava.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual.  

- Grups reduïts, mínim 4 nens, màxim 8 nens.  
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes,  Girona. D2-S6 
Què fem? 

Lego education Robotix. Molt més que robots  
Com ho fem? 

La metodologia de LEGO Education es basa en la construcció activa i el 

descobriment guiat pel participant. 

Què ens plantegem?  
Treballem a través de reptes les habilitats i competències del s. XXI 

(innovació, creativitat, treball en equip, resolució de problemes, 

comunicació, esperit emprenedor, lideratge, gestió de les emocions...) 

promovent l’interès per la ciència, la tecnologia, enginyeria i 

matemàtiques (STEM). 

Quin preu? 
1h 15 min. 37€. El preu inclou el material i les tabletes que es puguin 

requerir segons l’activitat.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 12 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimarts Robotix II (de 9-16 anys). Migdies i/o tardes. Dijous de 6 a 8 

anys. Migdies i/o tardes divendres infantil de 3 a 5 anys. Migdies i/o 

tardes. Els grups i dies es decidiran segons inscripcions. Mínim de 5 

alumnes.  

Qui som? 
Nova Eruditio. Únic Partner Oficial de Lego Education Robotix a la 

província de Girona.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual  
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- Únic Partner Oficial de Lego Education Robotix a la província de 

Girona. Garantim 100% facilitadors certificats, així com l’aprofitament 

de l’activitat per a tothom, amb el material suficient establert per 

contracte amb Lego Education.  
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes,  Girona. D2-S6 
Què fem? 

Skate  

Com ho fem? 
S’aprèn a relacionar-se amb els companys patinant. Es vol aconseguir 

certa independència i seguretat amb l’skate, millorant equilibri, força, 

agilitat i concentració, tot treballant l’auto superació. Es vol presentar la 

cultura, la  història i  la terminologia de l’skate.  

Què ens plantegem?  
- Mostrar la importància de ser responsable alhora de practicar un 

esport.  

Quin preu? 
1 dia/setmana: 20€/mes; 2 dies/setmana: 35€/mes.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 6 places ocupades.  

Quina durada? 
Dijous i/o divendres de 17.15 h a 18.15 h. Mínim 8 nens/es.  

Qui som? 
Ivan Cantero  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual  

- Material necessari: sabatilles planes i skate (és obligatori el casc)  
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Guitarra  

Com ho fem? 
Iniciació en el món de la música/classes de guitarra  

Què ens plantegem?  
Les sessions estan enfocades a desenvolupar la creativitat, la sensibilitat 

i la intel·ligència dels nens a partir de la música. Els alumnes aprenen a 

llegir correctament música a partir de pentagrames. A més, se’ls 

proporciona tècniques d’estudi i memorització de partitures que són 

aplicables a altres matèries d’estudi.  

Quin preu? 
Classes col·lectives d’una hora a la setmana: 30€/mes. L’alumne ha de 

portar guitarra (amb funda).  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 3 places ocupades.  

Quina durada? 
De 17.15 h a 18.15 h. Els grups i dies es decidiran segons inscripcions. 

Mínim de 5 alumnes.  

Qui som? 
Esteve Dalmau  

609348331  

Escolademusica87@yahoo.es 

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual.  

- L’instrument va a càrrec de l’alumne. Si s’ha de  comprar l’instrument,  

cal parlar directament amb el professor de música. 
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- Organitza l’Escola de música Col·legi Santa Maria. 
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes,  Girona. D2-S6 
Què fem? 

Hip-hop  

Com ho fem? 
Dins de l’estil de l’Street Dance, ballarem coreografies i gaudirem de 

l’energia, carisma i feeling d’aquesta dansa, l’estil de dansa amb més 

protagonisme dels últims anys. Es treballarà la seva tècnica i la dels 

estils que l’envolten; es crearan coreografies i muntatges que 

s’enriquiran a base de l’expressió i aprenentatge, que  són els pilars de 

les classes.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 

1 dia/setmana 22€/mes.  

Quants hi participen? 
Màxim 10 per grup, amb 15 places ocupades.  

Quina durada? 
Dijous de 17.15 h a 18.15 h de  1r a 3r de primària. 

Divendres de 17.15 h a 18.15 h de 4t a 6è de primària.  

Qui som? 
Escola de dansa Míriam Beltrán, membre registrada de The Royal 

Academy of Dance.  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual.  
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- A final de curs es farà una petita representació o jornada de portes 

obertes. 

- Més informació www.dansambeltran.com Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat (codi 17009035). 

 

http://www.dansambeltran.com/
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On som? 

Col·legi Cor de Maria  

Carrer Santa Bárbara, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Viu cantant  
Com ho fem? 

El teu somni és cantar, ballar o fer teatre? Vols fer amics i viure noves 

experiències?  

Un equip de professors titulats amb molts anys d’experiència en les 

disciplines de cant, música, teatre, ball, etc. volem ensenyar-te el millor 

que sabem.  

Dues hores setmanals seguides on es treballarà tècnica vocal, 

llenguatge musical, repertori, interpretació, expressió corporal, 

coreografies exclusives per als musicals, etc. 

Què ens plantegem?  
Volem Crear la coral de música moderna més gran del país i el musical 

més multitudinari mai vist. Els concerts que s’organitzin aplegaran tots 

els cantants del Viu Cantant, també es faran en l’àmbit de cada població. 

Una part de la recaptació dels concerts es destinarà a obra benèfica.  

Quin preu? 
60€ mensuals/2h setmanals seguides (en cas d’extraescolar 50€ i la 

matricula 15€). 

30€ matricula inscripció i per material (samarreta Viu Cantant i carpeta). 

Quants hi participen? 

15 nens.  
Quina durada? 

De matí i tarda, per a adults i per a nens, també a les escoles com a 

activitat extraescolar.  

De 14.00 h a 15.45 h els dimarts.  
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Qui som? 
AMPA Cor de Maria  

Alguna observació? 
- AMPA soci 35€/anuals – no soci 40€/anual.  

- A final de curs es farà una petita representació o jornada de portes 

obertes. 

- Més informació www.dansambeltran.com Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat (codi 17009035). 

http://www.dansambeltran.com/
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Bon dia  
Com ho fem? 

Dediquen l`hora abans de començar l’escola a aquells nens i nenes els 

pares dels quals comencen a treballar abans, per tal de tenir la 

possibilitat de deixar el fill/a abans a l’escola. 

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes entrar abans a l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 23 alumnes.  
Quina durada? 

De dilluns a divendres de 8.00 h – 8.30 h a  9.00 h  
Qui som? 

Monitora: Elisabet Oda  

Joan Colls 609859951 

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Multiesports  

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, 

fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major 

domini tècnic dels diferents esports. La proposta està pensada per 

ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses 

disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són 

futbol, bàsquet, atletisme, handbol... tots adaptats a les diferents edats. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports. 

- Oferir noves sensacions i experiències als nens i nenes davant 

situacions i activitats individuals o col·lectius. 

Quin preu? 
Consultar amb AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 13 alumnes.  

Quina durada? 
Dilluns i dimecres de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
Monitor: Xavier Valls  

Joan Colls 609859951 

Alguna observació? 
 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 



 
 

 188  

 
On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Bàsquet  

Com ho fem? 
De la mà del Club de Bàsquet Blanes us oferim la possibilitat que el 

vostre fill/a s’iniciï en la pràctica d’aquest esport. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la cohesió de grup. 

- Treballar en equip. 

- Incentivar hàbits saludables. 

- Gaudir d’un espai divertit.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 9 alumnes.  

Quina durada? 
Dilluns i divendres de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Monitor: Bryan Figueras 

Club Bàsquet Blanes 615969280 

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Tennis  
Com ho fem? 

El tennis és un esport de raqueta practicat sobre una pista rectangular 

(composta per diferents superfícies que poden ser ciment, terra, o 

gespa), delimitada per línies i dividida per una xarxa. Es disputa entre 

dos jugadors (individuals) o entre dues parelles (dobles).  

Què ens plantegem?  
L'objectiu del joc és llançar una pilota colpejant-la amb la raqueta de 

manera que rebota dins dels límits permesos del camp del rival, 

procurant que aquest no pugui retornar-la per aconseguir un segon rebot 

a terra i, per tant, un punt. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 6 alumnes.  

Quina durada? 
Dimarts de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Monitor: Sergio Gallegos 

Joan Colls 609859951  

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Taller creatiu  

Com ho fem? 
El taller creatiu permet al nen/a desenvolupar-se físicament i 

intel·lectualment. Desenvolupa habilitats que li permeten crear una nova 

forma de relació amb el seu entorn. L’objectiu no és formar actors o 

actrius, sinó despertar el plaer per a la creativitat i l’expressió, 

aconseguint que els nens i nenes s’alliberin dels prejudicis o timideses. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la creativitat dels alumnes.  

Quin preu? 
Consulteu amb l’ AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 8 alumnes.  

Quina durada? 
Dilluns de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Monitora: Sílvia juliol 

Joan Colls 609859951  

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Kids&Us, anglès.  

Com ho fem? 
Kids & Us s’incorpora a la nostra escola, perquè els nostres fills tinguin al 

seu abast una metodologia d’aprenentatge de la llengua anglesa basada 

en el procés natural d’adquisició de la llengua materna. Kids us ofereix 

procés d’aprenentatge contrastat i infal·lible, que té lloc en un ordre 

determinat, natural i espontània. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar l’idioma.  

- Aprendre i potenciar les tècniques de cada usuari. 
Quin preu? 

Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 15 alumnes.  
Quina durada? 

Dimarts i dijous de 12.30 h a 13.30 h  

Qui som? 
Ariadna  

Kids and Us 972333983 

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Escacs  
Com ho fem? 

El joc dels escacs és un esport, no només competitiu, sinó també lúdic 

que permet treballar molts aspectes educatius. En aquesta activitat es 

pretén que els alumnes progressin en el coneixement dels escacs, els 

seus elements i normes bàsiques, que respectin les normes del joc, que 

acceptin esportivament el resultat i que respectin els companys/es i el 

material necessari pel joc. També es pretén que gaudeixin del joc per 

així motivar-los a jugar-hi habitualment. L’ensenyament a infantil es fa 

mitjançant activitats artístiques, com dibuixos, cançons, jocs amb les 

peces d’escacs, etc. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar el pensament lògic. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants participen? 

Actualment hi ha 4 alumnes.  
Quina durada? 

Dijous de 16.30 h a 17.30 h 

Qui som? 
Monitor: José Maria Otones 

699627961 
Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Futbol sala  
Com ho fem? 

Activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament 

cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, fomentant el respecte 

pels altres companys a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del 

joc. El nen/a es familiaritzarà amb la pilota a partir d’exercicis de control, 

conducció i colpeix, passada i recepció de la pilota, profunditat i 

desmarcatges, posicionament definitiu i ofensiu i, per descomptat, la 

preparació estratègica per als partits. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 8 alumnes.  

Quina durada? 
Dijous de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Monitor: Enric Riera 

Joan Colls 609859951 

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Guitarra  

Com ho fem? 
Iniciació en el món de la música/classes de guitarra. 

Què ens plantegem?  
Estan enfocades per desenvolupar la creativitat, la sensibilitat i la 

intel·ligència dels nens a partir de la música. Els alumnes aprenen a 

llegir correctament música. Els alumnes aprenen a llegir correctament 

música a partir de pentagrames. A més, se’ls proporciona tècniques 

d’estudi i memorització de partitures que són aplicables a altres matèries 

d’estudi. 

Quin preu? 
Consulteu amb l’AMPA.  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 6 alumnes.  
Quina durada? 

Dilluns de 12.30 h a 13.30 h  
Qui som? 

Monitor: Marcel Ala 

Joan Colls 609859951 

Alguna observació? 
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On som? 

Joaquim Ruyra 

Carrer Méndez Núñez, 49, 17300 Blanes, Girona. D1-S1 
Què fem? 

Veie, intel·ligència emocional.   
Com ho fem? 

Volem ser referents en l'educació emocional. Proposem apropar les 

eines del benestar emocional a tota la població mitjançant l'experiència, 

un servei de qualitat, la innovació i l'excel·lència, el talent de l'equip i així 

donar valor a la salut dels nens, dels joves i dels adults. 

Què ens plantegem?  
Ser l'escola d'intel·ligència emocional de referència en educació 

emocional, escollida per la nostra innovació i qualitat, per les activitats i 

els serveis. Volem ser reconeguda per la qualitat humana i professional i 

per la nostra contribució a un món més saludable i més feliç. 

Quin preu? 
No calculat  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 23 alumnes.  
Quina durada? 

Dimarts i dijous de 12.30 h a 13.30 h  

Qui som? 
Monitor: Anna Ribas 

Veie 606150566 

Alguna observació? 
- És una activitat subvencionada per la Generalitat a través de l’AMPA, 

només per als alumnes de menjador.  És una activitat que depèn del 

número d’alumnes que es quedin al menjador.  
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On som? 

Napoleó Soliva 

Carrer Astúries, 13, 17300 Blanes, Girona. D1-S6 
Què fem? 

Futbol 
Com ho fem? 

És un esport d’equip i els diferents entrenadors de cada equip faciliten 

tècniques i ensenyen els participants a jugar-hi. Aquest és considerat un 

dels esports més jugats. Els caps de setmana cada equip té diferents 

partits on dos conjunts d’onze jugadors cada un  competeixen.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
1 dia 20€/mes 

2 dies 30€/mes  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns i/o dimecres de 17.00 h a 18.30 h  
Qui som? 

AMPA Napoleó Soliva 

Anna 658674852 

Món d’emocions SC (Natàlia 646294710) 

Alguna observació? 
- Cal portar berenar. 

- El cost per dos dies ha de ser de la mateixa activitat que realitza. 

 

 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 



 
 

 197  

 
On som? 

Napoleó Soliva 

Carrer Astúries, 13, 17300 Blanes, Girona. D1-S6 
Què fem? 

English Kids i Reforç escolar  

Com ho fem? 
Les classes de reforç ajuden i donen eines a les nenes i nens  per a fer 

els deures de l’escola i preparar-se els diferents exàmens. També es 

repassen tots els continguts que més costen d’entendre i faciliten moltes 

tècniques d’estudi per afavorir el treball de forma autònoma. Així mateix,  

realitzen classes d’anglès aprofitant les classes de reforç.  

Què ens plantegem?  
- Reforç dels diferents cursos i les seves matèries.  

- Donar diferents tècniques i hàbits de treball. 

Quin preu? 
1 dia 20€/mes. 

2 dies 30€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dimarts i/o dijous de 17.00 h a 18.30 h 

Qui som? 
AMPA Napoleó Soliva 

Anna 658674852 

Món d’emocions SC (Natàlia 646294710) 

Alguna observació? 
- Cal portar berenar. 

- El cost per dos dies ha de ser de la mateixa activitat que realitza. 
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On som? 

Napoleó Soliva 

Carrer Astúries, 13, 17300 Blanes, Girona. D1-S6 
Què fem? 

Argila Polimèrica  

Com ho fem? 
 En aquesta activitat es fan  figures d’argila com clauers, entre d’altres.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la motricitat fina. 

- Despertar un bon ambient de treball.  
Quin preu? 

1 dia 25€/mes. 

2 dies 30€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns i/o divendres de 17.00 h a 18.30 h 
Qui som? 

AMPA Napoleó Soliva 

Anna 658674852 

Món d’emocions SC (Natàlia 646294710) 

Alguna observació? 
- Cal portar berenar. 

- El cost per dos dies ha de ser de la mateixa activitat que realitza. 
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

Futbol  
Com ho fem? 

És un esport d’equip i els diferents entrenadors de cada equip faciliten  

tècniques i ensenyen els participants a jugar-hi. Aquest és considerat un 

dels esports més jugats. Els caps de setmana cada equip té diferents 

partits on dos conjunts d’onze jugadors cada un competeixen. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

 
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns  

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà. 

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat . 
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

Hip-Hop  
Com ho fem? 

Proporcionem als participants de les classes un espai on poder compartir 

aquest estil de música amb els seus companys, tot aprenent els diferents 

ritmes i els moviments que aquest comporta. Es realitzen balls de forma 

divertida  per a tots. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

 
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dimarts  

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h.  

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  
Qui som? 

Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà.  

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.  
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

Multiesports  
Com ho fem? 

Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, 

fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major 

domini tècnic dels diferents esports. La proposta està pensada per 

ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses 

disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són 

futbol, bàsquet, atletisme, handbol... tots adaptats a les diferents edats. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports i aprenentatges 

que ajudin a la seva formació. 

- Oferir noves sensacions i experiències als nens i nenes davant 

situacions i activitats individuals o col·lectives. 

- Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en 

què participen. 

- Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la 

resta de companys. 

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

 

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
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Quina durada? 
Dimecres  

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  
Qui som? 

Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 

Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà.  

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes, 

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.  

 

mailto:grupfo@grupfo.com
http://www.grupfo.com/
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

English Games  
Com ho fem? 

Els alumnes aprenen l’idioma a partir d’exercicis de vocabulari, activitats 

orals, gramàtica, diàlegs i àudios, obres de teatre, entre d’altres... Totes 

les activitats tenen com a objectiu motivar els infants en l’aprenentatge, 

obtenir confiança i seguretat amb la llengua, assolint una base molt 

sòlida. 

Què ens plantegem?  
- Realitzar classes d’anglès a nenes i nens de P3 a 6è. 

- Aprendre un idioma estranger. 

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

 
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dijous 

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  
Qui som? 

Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà  

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.  
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

Teatre  

Com ho fem? 
El taller de teatre permet al nen/a desenvolupar-se físicament i 

intel·lectualment. Es desenvolupen habilitats que li permeten crear una 

nova forma de relació amb el seu entorn. L’objectiu no és formar actors o 

actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i l’expressió, aconseguint 

que els nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses.   

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la creativitat dels usuaris.  

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

 
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Divendres 

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  
Qui som? 

Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà.  

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.  
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On som? 

Carles Faust 

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S3 
Què fem? 

Futbol  
Com ho fem? 

És un esport d’equip i els diferents entrenadors de cada equip faciliten 

tècniques i ensenyen els participants a jugar-hi. Aquest és considerat un 

dels esports més jugats. Els caps de setmana cada equip té diferents 

partits on dos conjunts d’onze jugadors cada un competeixen. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

14€ 25€ 35€ 40€ 45€ 

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns  

- Tarda infantil de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 1 (1r, 2n, 3r)  de 16.30 h a 17.30 h 

- Tarda primària 2 (4t, 5è, 6è) de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
Proesco 931696779 

grupfo@grupfo.com 

www.grupfo.com 
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Alguna observació? 
- 10% de descompte pel segon germà.  

- Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota cada mes,  

d’octubre a maig). Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.  
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Servei d’acollida matí  

Com ho fem? 
Es dedica l`hora abans de començar l’escola a aquells nens i nenes les 

pares dels quals comencen a treballar abans, per tal de tenir la 

possibilitat de deixar el fill/a abans a l’escola. 

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes entrar abans a l’escola. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment. 

Quin preu? 
(1) 45€/mes. 

(2) 30€/mes.   
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

De dilluns a divendres: 

- De 7.45 h a 9.00 h (1) 

- De 8.30 h a 9.00 h (2)  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la biblioteca. 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Servei d’acollida migdia 

Com ho fem? 
Es dedica l`hora del migdia a aquells nens i nenes els pares dels quals 

no poden venir a buscar els seus fills/es quan acaba l’hora lectiva i tenen 

un marge de temps per tal de venir  a buscar els nens/es quan acaben 

de treballar. 

Què ens plantegem?  
- Facilitar als pares dels alumnes poder anar a buscar els seus fills a 

l’hora que acaben de treballar. 

- Proporcionar un recurs als alumnes d’acolliment. 

Quin preu? 
45€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

De dilluns a divendres de 12.30 h a 13.15 h  
Qui som? 

Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la biblioteca. 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Karate  

Com ho fem? 
La pràctica d'arts marcials en els nens provoca una millora del 

desenvolupament motriu augmentant en alt grau el nivell coordinatiu del 

nen/a, i també aconsegueix millorar enormement qualitats com 

elasticitat, velocitat, equilibri, força, etc. Per tant, en la seva base, el 

Karate és una activitat esportiva de la qual nenes i nens obtindran un 

equilibri i un afany de superació que els acompanyarà durant molt de 

temps, ja que el Karate practicat a llarg termini és una forma de vida. 

Què ens plantegem?  
Iniciar  l'alumnat en la pràctica de l'art marcial. 

Aconseguir la coordinació necessària per a practicar amb eficàcia les 

diferents tècniques. 

Iniciar l'aprenentatge de Karate bàsic. 

Iniciar el nen/a en els coneixements bàsics de defensa personal. 

Quin preu? 
20€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dijous de 16.00 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll / 609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza al gimnàs.  

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2/3 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 



 
 

 214  

 
On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Informàtica / mecanografia  

Com ho fem? 
Escriure amb un teclat s'ha convertit avui en una destresa tan 

fonamental com ho és escriure a mà. És una habilitat necessària i 

imprescindible per a un ús àgil i productiu del seu ordinador a casa i a la 

feina. Els nens/es haurien d'aprendre mecanografia en edats 

primerenques perquè el maneig del teclat els faciliti les tasques 

acadèmiques (resums, treballs). A més, activa la capacitat psicomotriu, 

la coordinació i la concentració. Els cursos d'informàtica per a nens 

estan pensats perquè els alumnes acabin manejant, a un alt nivell, els 

programes més importants d'ofimàtica, disseny gràfic i programació, així 

com  el desenvolupament de la mecanografia. 

Què ens plantegem?  
En la gran majoria dels casos, el nen sol assimilar l'ensenyament i la 

pràctica de la mecanografia i la informàtica amb molta facilitat. 

Quin preu? 
20€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Divendres de 16.30 h a 18.00 h 

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a l’aula d’informàtica. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Futbol Sala  
Com ho fem? 

Activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament 

cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, fomentant el respecte 

pels altres companys a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del 

joc. El nen/a es familiaritzarà amb la pilota a partir d’exercicis de control, 

conducció i colpeix, passada i recepció de la pilota, profunditat i 

desmarcatges, posicionament definitiu i ofensiu i, per descomptat, la 

preparació estratègica per als partits. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
30€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns i divendres de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la pista esportiva. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Multiesports  

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, 

fomentant el respecte pels altres companys a més d’adquirir un major 

domini tècnic dels diferents esports. La proposta està pensada per 

ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses 

disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són 

futbol, bàsquet, atletisme, handbol... tots adaptats a les diferents edats. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la pràctica esportiva lúdica en el temps extraescolar del 

menor, a través de la pràctica de diferents esports i aprenentatges 

que ajudin a la seva formació. 

- Oferir noves sensacions i experiències als nens i nenes davant 

situacions i activitats individuals o col·lectives. 

- Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en 

què participen. 

- Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la 

resta de companys. 

Quin preu? 
20€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Divendres de 16.30 h a 18.00 h 
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Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la pista esportiva. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Esport i jocs en moviment  

Com ho fem? 
La psicomotricitat, la treballarem a partir d'activitats i el joc, com activitat 

pròpia de l’edat. 

Què ens plantegem?  
- La comunicació amb ell mateix, els altres, els objectius i l'entorn. 

- La capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual. 

- La capacitat de pensament. 

Quin preu? 
30€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns i dimecres de 16.30 h a 18.00 h  
Qui som? 

Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza al pati. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Funky/Hip-Hop  
Com ho fem? 

És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment i  desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme. 

Les classes de hip hop estan compostes per diferents estils de ball com 

el new style, popping, locking passant pel sexy style, breakdance i molts 

més. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Divendres de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza al gimnàs. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Mans manetes  
Com ho fem? 

El que es realitza en aquesta activitat són un conjunt de manualitats 

relacionades segons l’edat de cada nen/a.  

Què ens plantegem?  
- La comunicació amb ell mateix, els altres, els objectius i l'entorn. 

- La capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual. 

- Desenvolupar la motricitat fina. 

Quin preu? 
30€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dijous de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a l’aula. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Dansa moderna  

Com ho fem? 
Ballarem coreografies i gaudirem de l’energia, carisma i feeling 

d’aquesta dansa, l’estil de dansa amb més protagonisme dels últims 

anys. Es treballarà la seva tècnica i la dels estils que l’envolten; es 

crearan coreografies i muntatges que s’enriquiran a base de l’expressió i 

l’aprenentatge són els  pilars de les classes. 

Què ens plantegem?  
Desenvolupar la coordinació i el sentit del ritme amb un treball que 

potencia aspectes personals com la tècnica, l’estil personal i maneres 

d’exterioritzar-ho. 

Quin preu? 
20€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Divendres de 14.00 h a 15.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a l’aula de psicomotricitat i al gimnàs. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Club bàsquet  

Com ho fem? 
Es vol iniciar el nen/a en aquest esport,  amb un entrenador que dona  

pautes i consells per tal que les persones interessades estiguin 

satisfetes i tinguin un bon ambient de joc. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 
30€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dimarts i dijous de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la pista esportiva. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Taller creatiu  

Com ho fem? 
Es vol oferir un espai on desenvolupar la creativitat de les nenes i els 

nens amb diferents manualitats. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar la creativitat dels alumnes. 

- Proporcionar un espai agradable i confortable. 

- Donar diferents eines per tal de realitzar una bona tècnica de 

creativitat. 

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dimecres de 16.30 h a 18.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la biblioteca. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Guitarra  

Com ho fem? 
Iniciació en el món de la música/classes de guitarra. 

Què ens plantegem?  
Es vol desenvolupar la creativitat, la sensibilitat i la intel·ligència dels 

nens a partir de la música. Els alumnes aprenen a llegir música 

correctament a partir de tabulatures i pentagrames. A més, se’ls 

proporciona tècniques d’estudi i memorització de partitures que són 

aplicables a altres matèries d’estudi. 

Quin preu? 
25€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dimecres de 14.00 h a 15.00 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a la biblioteca. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Taller intel·ligència emocional (VEIE)  

Com ho fem? 
Es vol ser un referent en l'educació emocional. Es pretén apropar les 

eines del benestar emocional a tota la població mitjançant l'experiència, 

un servei de qualitat, la innovació i l'excel·lència, el talent de l'equip i així 

generar valor a la salut dels nens, dels joves i dels adults. 

Què ens plantegem?  
Es vol ser l'escola d'intel·ligència emocional de referència en educació 

emocional, escollida per la nostra innovació i qualitat, per les activitats i 

els serveis a fi de ser reconeguda per la qualitat humana i professional i 

per la nostra contribució a un món més saludable i més feliç. 

Quin preu? 
(1) De P5 a 6è.  

(2) De P3 a P4. 

Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

(1) Dilluns i dijous de 12.30 h a 15.00 h 

(2) Dilluns de 12.30 h a 15.00 h  
Qui som? 

Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- (1) L’activitat es realitza al gimnàs/al pati. 

- (2) L’activitat es realitza a l’aula de psicomotricitat /al pati. 
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Idioma estranger  

Com ho fem? 
Un curs que ajuda els estudiants a agafar confiança en la llengua mentre 

descobreixen el món que els envolta (contes, cançons, diàlegs, material 

interactiu: jocs, activitats i app’s utilitzant noves tecnologies, jocs de 

taula, jocs en grup i representacions, etc.) i on també ens basarem en un 

llibre per a consolidar la matèria treballada a classe. Aprendre anglès 

hauria de ser divertit i estimulant per als nens i esperem que sigui 

interessant per a vosaltres veure com la confiança dels vostres fills creix 

a mesura que aprenen anglès. Els exàmens de Cambridge són una bona 

manera de motivar els nens i mostrar-los els progressos que han fet. 

Prepararem per als exàmens Cambridge reconeguts internacionalment.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre anglès de manera divertida i estimulant.   

Quin preu? 

1 sessió 20€/mes. 

2 sessions 38€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns i divendres de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a l’aula.  
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On som? 

Pinya de Rosa 

Carrer Rubén Darío, 12, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Reforç escolar  
Com ho fem? 

Ajudem els nostres alumnes en aquelles matèries o continguts en què 

tenen més dificultats. Es tracta d’acompanyar-los en la seva tasca diària 

com estudiants per tal que puguin assolir els seus objectius amb èxit. A 

més, també es proporcionen les eines adequades per millorar les seves 

tècniques d’estudi, com també la seva organització diària de tasques i 

una millor planificació per tal d’augmentar el seu rendiment acadèmic.  

Què ens plantegem?  
- Ajudar els alumnes amb els deures. 

- Donar un suport en la matèria que necessita.  

Quin preu? 

20€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. 
Quina durada? 

Dilluns, dijous i divendres de 16.30 h a 17.30 h  

Qui som? 
Joan Coll 

609859951 

Alguna observació? 
- L’activitat es realitza a l’aula, 1 sessió setmanal. 
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On som? 

Associació cultural grup d’imatge i fotografia  

Casal Cívic Can Borrell – Blanes 

Passatge Mas Borell, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 
Què fem? 

Imatge i fotografia  

Com ho fem? 
Curs solidari d’iniciació a la fotografia  

Què ens plantegem?  
- Iniciar en  la fotografia  

Quin preu? 

Consultar directament  

Quants hi participen? 

Places limitades  

Quina durada? 
Cada dijous de 19.15 h a 20.45 h del 18 de gener al 22 de març  

Qui som? 
Gif.blanes@gmail.com 

Alguna observació? 
- Donatius per a la construcció d’un habitatge familiar permanent per a 

una família de l’Índia rural en extrema pobresa 
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On som? 

Associació cultural Getsemani  

Què fem? 
Animació infantil  

Com ho fem? 
Animació infantil per a festes majors: contes, danses, jocs. Músics 

professionals, diferents espectacles adaptables a cada necessitat. Tot el 

que cal per a una festa ben animada, ben celebrada, i que deixa molt 

bon record! Animació per a festes escolars, organitzades per l'escola o 

l'AMPA, que combina contes, cançons, balls, jocs amb pilotes. Tot el que 

cal per a una festa ben animada i ben celebrada. Un munt de concerts 

ens avalen, des de Ripoll a Besalú, des de Blanes fins a Badalona, des 

de Girona fins a Barcelona. L'Orquestrina porta la música i la ballaruca 

fins a casa vostra! 

Què ens plantegem?  
- Espectacle de danses, jocs, contes i balls per als nens i família. 

Quin preu? 

Gratuït.  

Quants hi participen? 

Places limitades.  

Quina durada? 
Cada activitat dura 1,15 h.  

Qui som? 
Josep Rams 

606658313/972336122 

joseprams@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Treballen amb les escoles i els ajuntaments. 

- Fan balls tradicionals. 

- Surten al catàleg de la Diputació.  
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On som? 

Esbart Joaquim Ruyra  

Passeig de Catalunya, 17300. Blanes. D1-S4 
Què fem? 

Esbart, dansa catalana.  
Com ho fem? 

El cos de dansa de l’Esbart us ofereix un espectacle on es repassen 

algunes de les danses més significatives dels 50 anys d'història de 

l'entitat. Un espectacle que recull coreografies d’autors de talla nacional 

com Manuel Cubeles, Albert Sans o bé Eduard Ventura, a més de 

coreografies de qui va ser, durant més de 40 anys, director de l’Esbart,  

en Joan Cruells. Composicions amb un marcat caràcter Mediterrani, on 

el grup ofereix un espectacle transversal de repertori tradicional català i 

de nova creació, amb la voluntat d’acostar a l’espectador del segle XXI la 

dansa d’arrel. 

Escola de dansa  

Són els més joves de l’Esbart. Des del darrer aniversari del grup, el 

2008, l'entitat està fent un esforç per adequar-se als nous temps, també 

pel que fa a l'àmbit pedagògic. Es vol elaborar una tasca docent i 

dibuixar un full de ruta per a tots els grups de les seccions infantils de 

l’Esbart. És per això que els cinc grups infantils i juvenils de l'Esbart 

participen en  trobades com la que organitza la Roda d'Esbarts Catalònia 

o bé la Trobada d'esbarts infantils i juvenils de Girona. Aquest fet ha 

permès que els balladors d’aquestes seccions hagin compartit 

actuacions arreu del territori amb altres joves d’arreu del Principat.  

Metodologia, procés curricular, d’ensenyament, psicomotricitat i 

pedagogia en dansa catalana són alguns dels termes que treballem per 

a poder dur a bon terme la feina d'ensenyar i engrescar per la dansa. De 

setembre a juny treballem amb els menuts per ensenyar-los què és la 
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dansa, quines són les tradicions del nostre país i, alhora, ajudar-los a 

créixer i formar-se com a persones. 

Què ens plantegem?  
- Fer difusió de la dansa tradicional.  

- Educar per la cultura i valors.  

Quin preu? 

Consulteu amb el responsable  

Quants hi participen? 

Places limitades. Actualment hi ha 60 places. 

Quina durada? 
- Escola de dansa: de 3 a 15 anys, 1 vegada a la setmana 1 hora. 

- Cos de dansa: de 16 a 18 anys, dimecres i divendres de 21.00 h a 

23.30 h 

Junts un cop al mes  
Qui som? 

Marc Coll 

620488091 

info@esbartjoaquimruyra.cat  

Alguna observació? 
- Pàgina web: esbartjoaquimruyra.cat 

- Facebook: Esbart Joaquim Ruyra . 

- Tot l’any menys agost. 
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On som? 

Casa Andalucia  

C/ Josep Tarradellas, 2, bxs. 17300, Blanes (Girona). D1-S4 

Què fem? 
Activitats variades.  

Com ho fem? 
Es fan classes de sevillanes, percussió, guitarra i diferents activitats 

programades per a tot un ampli ventall de públic.  

Què ens plantegem? 
- Donar classes de sevillanes, percussió, guitarra i altres.  

Quin preu? 
20 €. 

Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 40 places.  

Quina durada? 
Durada 1 h 30 min .  

Qui som? 
Pere Lopera 

685880961 

casandalucia68@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Facebook: Andalucia de Blanes 

- Horari: de 19.00 h a 21.00 h 
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On som? 

Ardaleños y amigos de Ardales  

Carrer Mont-Ferrant, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Diferents activitats  
Com ho fem? 

És una associació on es realitzen diferents activitats dirigides, com 

teatre, poesia, entre moltes d’altres.  

Què ens plantegem?  
- Iniciar en  la fotografia.  

Quin preu? 

És un servei gratuït, però s’ha de ser  soci de l’associació.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 6 places ocupades.  
Quina durada? 

Dilluns, dimecres, dijous i divendres. 2 hores al dia. Els divendres són 

per als  menors d’edat.  
Qui som? 

Carme Carballo 

673986892 

sgg@blansgomo.com  

Alguna observació? 
- Participen amb el teatre de Blanes, el centre catòlic de Blanes, etc.  
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On som? 

Associació Rialles Blanes  

C/ petit del Raval, 25. 17300, Blanes. D1-S2 
Què fem? 

Espectacles infantils  
Com ho fem? 

Rialles porta espectacles familiars, adreçats a nois i noies, a partir de 3 

anys. Són espectacles familiars per a totes les edats,  Espectacles en 

català fets per companys professionals. Forma part de l’Agrupació 

d’Entitats Rialles de Catalunya. Al llarg d’aquests anys hem viscut una 

evolució creativa dels espectacles. Diversitat de gènere teatral: musical, 

titelles, dansa, mim, clown, contes, circ, màgia, multidisciplinari, 

animació... I una molt important professionalització dels actors formats 

en escoles teatrals.  

Què ens plantegem?  
- Ajudem a crear i donem suport a les programacions estables 

d'espectacles familiars. 

- Dissenyem i gestionem programacions d'espectacles per al públic 

escolar. 

- Programem i gestionem els espectacles i les activitats més lúdiques 

de les festes populars. 

Quin preu? 

6€ l’espectacle.  

Quants hi participen? 

Places limitades.  

Quina durada? 
Depèn de l’activitat programada.  
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Qui som? 
Maria del Vilar 

669233561 

mariadelvilarpll@gmail.com  

blanes@rialles-catalunya.cat  

Alguna observació? 
- Apte per a tots els públics.  

 

mailto:mariadelvilarpll@gmail.com
mailto:blanes@rialles-catalunya.cat
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On som? 

Associació Banda Cobla Col·legi Santa Maria  

Carrer de la Salut, 24, 17300 Blanes, Girona. D2-S6 
Què fem? 

Escola de musica  

Com ho fem? 
És una associació musical sense ànim de lucre. Està formada per joves 

estudiants amb edats compreses entre els 8 i els 20 anys, que dediquen 

una gran part de les seves hores lliures al món de la música. Aquests 

joves, segueixen els estudis reglamentaris musicals que els correspon 

segons les seves edats a la nostra escola de música, fins a quart de 

grau mitjà. Alguns d’ells continuen els estudis en diferents conservatoris. 

Actualment, són una manifestació festiva més de la cultura popular 

catalana d’arrel tradicional amb un paper social que va més enllà de 

l’ensenyament musical.  El coneixement d’un instrument i el llenguatge 

musical no són només l’objectiu principal, sinó que també es dona una 

formació integral a la persona, que sovint l’acompanya en tot el seu 

itinerari vital.  

Què ens plantegem?  
La formació musical dels nois/es que formen part de la Banda, la Cobla i 

el Big Band, així com facilitar l’accés a aquest tipus d’estudi a tothom 

que vulgui, tot atenent la diversitat d’interessos, motivacions i actituds.  

Quin preu? 

P3, P4 i P5: 25€. 

De 6 a 18 anys: consulteu amb l’entitat.  

Quants hi participen? 

Més de 100 nenes i nens. Places il·limitades.  

Quina durada? 
Depèn de l’edat i l’instrument que toquen.  
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Qui som? 
Escola Santa Maria 

972336128 

info@bandacoblasantamaria.cat  

Alguna observació? 
- Temporada d’hivern i a l’estiu activitats variades de banda i cobla.  

- www.bandacoblasantamaria.cat 

mailto:info@bandacoblasantamaria.cat
http://www.bandacoblasantamaria.cat/
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On som? 

Grup de Teatre el Mirall  

Carrer Ample, 26, 17300 Blanes, Girona. D1-S2 
Què fem? 

Imatge i fotografia  

Com ho fem? 
Curs solidari d’iniciació a la fotografia.  

Què ens plantegem?  
- Formar persones en l’àmbit de la interpretació teatral a través de 

metodologies pròpies i fomentar la creativitat personal i col·lectiva. 

- Crear i presentar al final del curs una obra teatral. 

Quin preu? 

A consultar amb el grup de teatre.  
Quants hi participen? 

Places limitades.  

Quina durada? 
9 mesos.  

Qui som? 
Joan Maynou  

655565650 

joanmaynou@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Formació en direcció teatral (a l’escola de teatre El Galliner) 
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On som? 

Manaies  

Què fem? 
Manaies 

Com ho fem? 

Qualsevol grup d'armats o manaies se sol compondre de dues seccions 

bàsiques, els soldats amb llança i una banda de percussió, tot i que els 

grups més nombrosos han arribat a incorporar bandes de vent o fins i tot 

soldats a cavall. A més a més, però, els diferents grups consten d'un 

capità -sovint anomenat centurió o capità manaies, que pot ser 

acompanyat o no d'una guàrdia personal- i d'un o més estendards que 

poden prendre la forma d'estendard de tela o del clàssic signi romà. En 

aquests estendards, és tradicional penjar unes cintes commemoratives 

de les diferents trobades d'armats i manaies que s'organitzen arreu del 

país. En un principi les desfilades i exhibicions es realitzaven a l'interior 

dels temples i es traslladen a l'exterior per omplir els carrers i així estar 

més a prop de la gent del poble amb Concili de Trento. 

Es poden destacar les diferents formes com alguns grups piquen la 

llança a terra -sempre al ritme de la percussió- mentre caminen al pas, 

així com les diferents exhibicions de maniobres de la tropa, anomenades 

figures o quadres, en què es destaca la perfecta sincronia de tots els 

components. Un bon exemple de figura o quadre és la de l'estrella, molt 

comuna per tot arreu de Catalunya.  

També caldria esmentar, en el terreny de la banda, el fet que tot grup 

d'armats consta de dues marxes per desfilar, la lenta -la més típica de 

Setmana Santa- i la ràpida -que té uns aires més militars-. 
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Què ens plantegem?  
Els armats, manaies són els soldats romans que, tradicionalment, 

desfilen per Setmana Santa.  

Quin preu?  

Consulteu amb l’entitat.  
Quants hi participen? 

Consulteu amb l’entitat. 

Quina durada? 
Consulteu amb l’entitat. 

Qui som? 
Magda Gascon 

607081411 

magdagascon@hotmail.com  

Alguna observació? 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Setmana_Santa
mailto:magdagascon@hotmail.com
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On som? 

Club Billar Blanes  

Plaça Espanya, n. 5 (baixos Casino). D1-S2 

Què fem? 
Billar Blanes  

Com ho fem? 
Es donen classes de billar francès, lliure, a tres bandes i quadre. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar el joc del billar. 

- Practicar les diferents tècniques del billar. 

- Desenvolupar la motricitat fina.  
Quin preu? 

Gratuït.  

Quants hi participen? 

De 4 a 8 persones.  
Quina durada? 

1 hora a la setmana.  
Qui som? 

Josep Freixes 

972334326 

cbillarblanes@gmail.com  

Alguna observació? 
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On som? 

Club Bitlles Catalanes  

Passeig de dintre, n.5. D1-S2 

Què fem? 
Bitlles catalanes  

Com ho fem? 
Jugar a bitlles, entrenament, competició (equips i individuals) i partits 

amistosos (cost 5€). 

Què ens plantegem?  
- Fomentar el joc de bitlles. 

- Desenvolupar la motricitat fina.  
Quin preu? 

Gratuït, cost anual per federar 25€ 

Quants hi participen? 

Total 15 persones, menors d’edat hi ha 5 places ocupades.    

Quina durada? 
Entrenaments 1 h 30 min. Competicions diferents dies segons convingui.  

Qui som? 
Lluís Freixa 

676989099 

tomasbedos@gmail.com   

Alguna observació? 
Jugar, ensenyar i participar en diferents competicions de bitlles, per 

menors d’edat i adults, diferenciat per edats, però tots els equips mixtos. 
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On som? 

Racing Blanenc  

Carrer Rubén Darío, s/n, 17300 Blanes, Girona. D2-S11 Mas Borell 
Què fem? 

Futbol  

Com ho fem? 
És un esport d’equip i  els diferents entrenadors de cada equip faciliten  

tècniques i ensenyen  els participants a jugar a aquest esport. Aquest és 

considerat un dels esports més jugats. Els caps de setmana cada equip 

té diferents partits  on  dos conjunts d’onze jugadors cada un juguen  i 

competeixen .  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

Escoleta de 3 a 5 anys: 150€ anuals. 

Altres de 6 a 18 anys: 450€ anuals.  
Quants hi participen? 

150 nenes i nens.  
Quina durada? 

Escoleta de 3 a 5 anys: 1h dilluns i divendres. 

Altres de 6 a 18 anys: 1h 30 min – 2 h dimarts, dimecres i divendres.  
Qui som? 
 Directament amb el club 

Alguna observació? 
- Temporada escolar. 

- A l’estiu fan un campus, encarregat Salvador Jaspe. 
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- Ajuden els juvenils que no poden pagar la quota, fent d’ajudants dels 

entrenadors, l’edat és de 16 a 18 anys.  

- Amb els diners donen la roba i entren els desplaçaments.  

- Tenen contacte amb SS per facilitar el pagament aquelles famílies 

que no s’ho poden permetre.  

- Els entrenadors són  titulats segons la Federació Catalana. 
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On som? 

Club esportiu Blanenc  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona. D3-S2 

Què fem? 
Gimnàstica rítmica  

Com ho fem? 
Donar una disciplina esportiva amb elements de ballet, gimnàstica i 

dansa, així  com l’ús de diferents utensilis com la corda, l’arc, la pilota i la 

cinta.  
Què ens plantegem?  

- Oferir una disciplina diferent. 

- Donar tècniques per realitzar l’esport. 

- Coordinar els diferents passos corporals. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

Quin preu? 
- 1 dia a la setmana: 23€/mes. 

- 2 dies a la setmana: 40€/mes. 

Quants hi participen? 

115 nenes. Fan grups de 12 nenes.  
Quina durada? 

Dimarts i dijous 1h.  
Qui som? 

Club esportiu Blanenc 

618883624 

blanencritmica@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Realitzen activitats de setembre a juliol. 

- Realitzen dos festivals, un per Nadal i l’altre a final de curs. 

- Depèn de la federació, es realitzen competicions.  
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On som? 

Club patí Blanes Atlètic  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Hoquei  

Com ho fem? 
Realitzen entrenaments de hoquei, en què el joc consisteix a fer 

diferents activitats relacionades amb l’estic i la pilota o disc. Consisteix a 

fer dos equips intentar com a objectiu marcar gols a la porteria del 

contrari.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

40€/mes.  
Quants hi participen? 

56 nenes i nens. 

Quina durada? 
5 hores setmanals.  

Qui som? 
Gerard Garcia 

653393342 

cpblanes2015@gmail.com 

Alguna observació? 
- Temporada escolar. 

- Tenen 54 nenes i nens de 4 a 12 anys, i 2 nens de 18 anys. 

- El club proporciona els entrenadors.  

 

 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 



 
 

 249  

 
On som? 

Club Boxeo Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Boxa Blanes  
Com ho fem? 

Es vol ensenyar boxa, la preparació d’aquesta activitat a través de  

classes dirigides i personalitzades. A més, la boxa aporta  disciplina, és 

un dels seus grans valors.. Així mateix, , els participants veuen que aquí 

tots són iguals i que s’han de respectar unes normes i entre ells.  

Què ens plantegem?  
- Formació integral dels alumnes. 

- Demostrar el poder formatiu del a boxa. 

- Potenciar la part física, però sobretot l’emocional i moral. 

- Passar una bona estona. 

Quin preu? 

Consulteu amb l’entrenador directament.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades..  

Quina durada? 
Matí de 9.30 h a 11.30 h 

Tarda de 18.30 h a 21.00 h  
Qui som? 

David: 660732010 

David88boxeo@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Tres classes gratuïtes abans de començar. 

- Facebook i Instagram: boxeoblanes  
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On som? 

Escacs Selva Marítima  

c/ Canigó n.1. D2-S7  

Què fem? 
Escacs  

Com ho fem? 
Es vol jugar a escacs i aprendre les seves estratègies del joc. Es 

desenvolupa sobre un tauler i s’enfronten  dues persones. Cada jugador 

compta amb setze peces que pot desplaçar, respectant certes regles, 

sobre el tauler. L’objectiu és arribar a enderrocar el rei del rival, per la 

qual cosa és possible capturar les diverses peces del contrari. 

Què ens plantegem?  
- Fer créixer el club. 

- Formar les persones a través dels escacs.  

- Avançar  i millorar els nivells de joc. .  

Quin preu? 

20€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 12 places ocupades.  

Quina durada? 
1 hora a la setmana.  

Qui som? 
Carlos Salgado 636439036 

escacsmaritimablanes@gmail.com  

Alguna observació? 
- Realitzen campionats: març, abril i per Nadal. 

- Temporada de setembre a juny. 

- Hi ha nens i nenes federats.   

- Realitzen extraescolars a les escoles: Quatre Vents, Mossèn Joan 

Batlle i Cor de Maria.  

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:escacsmaritimablanes@gmail.com


 
 

 251  

 
On som? 

Esports Mola Mola  

Carrer Esplanada del Port, 14, 17300 Blanes, Girona. D1-S1  
Què fem? 

Mola Mola, busseig.  
Com ho fem? 

Disposem de tots els serveis necessaris per a la vostra activitat; lloguer 

de material, càrrega d’ampolles, vestuaris i guarda-roba, contractació 

d’assegurances de busseig.  

Què ens plantegem?  
Si encara no ets bussejador amb nosaltres, podràs iniciar-te en aquesta 

apassionant activitat. Si ja ho ets, pots adquirir més experiència 

bussejant amb nosaltres o perfeccionar la teva tècnica i coneixements 

participant en els cursos que impartim. Confiem veure’t aviat amb 

nosaltres. El nostre objectiu:  que et trobis com a casa. 

Quin preu? 

Consulteu amb l’entitat.  

Quants hi participen? 

160 places. Actualment hi ha 20 nens i nenes.  
Quina durada? 

Depèn de l’activitat.  

Qui som? 
Pere 646962052 

club@molamolaclub.com  

Alguna observació? 
- Gimcana anual. 

- Busseig.  

- Reciclatge aquàtic. 

- Concurs de fotografia aquàtica.  
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On som? 

Club Rítmica Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Rítmica  

Com ho fem? 

Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu, cosa que fomenta el respecte pels altres 

companys i companyes a més d’adquirir un major domini tècnic. El nen/a 

es familiaritzarà amb cinc aparells diferents: pilota, cinta, cercle, maces i 

corda. 

Què ens plantegem?  
- Gaudir de l’esport. 

- Aprendre l’esport amb diversió. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

- Oferir una disciplina diferent  
Quin preu? 

1 dia a la setmana: 20€/mes. 

2 dies a la setmana: 40€/mes.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 87 nenes.  

Quina durada? 

 Minis Mitjanes Grans  

Dilluns i 

dimecres 

17.30-

18.30 h 

 17.30-

18.30 h 

Dimarts i 

dijous  

 17.30-

18.30 h 

 

Qui som? 
Isa Carvajal 637423366 
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clubritmicablanes@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Juliol entrenament intensiu de 9.00 h a 13.00 h. 

- Preparació i participació de competicions. 

- Primera classe gratuïta. 

- De dilluns a divendres de 17.30 h a 20.30 h fan entrenament amb les 

nenes de competició.  

- Facebook i Instagram: clubritmicablanes. 

mailto:clubritmicablanes@hotmail.com
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On som? 

Esportiu, A.D. Ca La Guido  

Plaça Montserrat Roig, 8, 17300 Blanes, Girona. D3-S2  
Què fem? 

Futbol  
Com ho fem? 

És un esport d’equip i amb els  entrenadors de cada equip faciliten  

tècniques i ensenyen els participants a jugar a aquest esport. Aquest és 

considerat un dels esports més jugats. Els caps de setmana cada equip 

té diferents partits on  dos conjunts d’onze jugadors cada un juguen i 

competeixen. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

430€/anuals.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 210 nenes i nens.  
Quina durada? 

Tres dies a la setmana, 1 h30 min cada dia.  
Qui som? 

Juanan 686693542 

calaguido@gmail.com  

Alguna observació? 
- Moltes facilitats per pagar la quota. 

- En el  preu entren els autobusos, les competicions i la federació. 

- Es treballa  amb l’entitat social a l’esport i  s’ajuda els nens/es que no 

s’ho poden permetre.  
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On som? 

Club esportiu Sils i Blanes  

Av. Estació, 70, nau 3, 17300 Blanes, Girona. D2-S5  
Què fem? 

Jiu-jitsu  
Com ho fem? 

El programa de nens i adolescents integra l’esport amb tècniques de 

defensa personal que  els ajuda a millorar la coordinació, agilitat, 

flexibilitat i el sistema psicomotor. La pedagogia impulsada per l’Escola 

Jiu-jitsu, està orientada en jocs, especialment de defensa física com a 

primer estímul, fomentant l’hàbit de l’activitat física, i avançant 

progressivament en l’aprenentatge de les tècniques corporals menys 

arriscades a les més complexes, que requeriran major control per part 

dels executants. A mesura que avancen en coneixements i habilitats, 

són graduats passant a través de categories o Kyus fins a arribar a 

Cinturó Negre. El nen/a adquirirà a través de la pràctica constant una 

confiança en si mateix, desenvoluparà la psicomotricitat, aprendrà també 

a integrar-se en  un grup, aprendrà a ser pacient, perseverant, i a saber 

que només, a través de la seva voluntat i esforç aconseguirà superar-se.  

Què ens plantegem?  
L’objectiu general és demostrar l’alt valor positiu que té la pràctica 

d’aquesta Art Marcial per canalitzar l’agressivitat innata del nen/a en 

forma constructiva, sent d’alt valor formatiu i pedagògic.  

Quin preu? 

34€ 1 dia / 44€ 2 dies.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.. Actualment hi ha 50 nenes i nens.  

Quina durada? 
Dilluns i dimecres: 

8 a 13 anys 17.30 h – 18.30 h 
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14 a 18 anys  18.30 h – 19.30 h 

Dijous: 

4 a 7 anys  17.30 h – 18.30 h  
Qui som? 

Tito Surribes 609743577 

tsurribas@gmail.com  

Alguna observació? 
- Entrada de 15€. 

 

mailto:tsurribas@gmail.com


 
 

 257  

 

 
On som? 

Club Bàdminton Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Bàdminton  

Com ho fem? 
El bàdminton és un esport de raqueta en el qual s'enfronten dos 

jugadors o dues parelles situades a les meitats oposades d'una pista 

rectangular dividida per una xarxa. A diferència d'altres esports de 

raqueta, al bàdminton no es juga amb pilota, sinó amb un volant. 

Què ens plantegem?  
Es tracta d’una pràctica que requereix resistència aeròbica (de llarga 

durada), força i velocitat, alhora que també tècnica, coordinació i 

habilitat. Per les varietats de joc que hi ha (individuals, parelles mixtes, 

parelles masculines i femenines), a més, ofereix també l’oportunitat de 

treballar el joc en equip i valors clau com el respecte o la solidaritat. 

Quin preu? 

80€ anuals.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 8 nens i nenes.  
Quina durada? 

Dijous de 19.00 h a 20.30 h  

Qui som? 
Otilio 626072779 

otiliomf@hotmail.com 

Alguna observació? 
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On som? 

Club Twirling Costa Brava  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Twirling  
Com ho fem? 

El Twirling és un esport divertit i apassionant, dirigit tant  a nens com  a 

nenes. Aquest esport abasta la gimnàstica i el ball, és la destresa 

d'aquests esports combinats amb música i amb el nostre element 

principal, el bastó. 

Què ens plantegem?  
Consisteix en l'acció de fer girar de manera rítmica i artística un bastó 

especialment dissenyat per a la coordinació i execució de jocs malabars.  
Quin preu? 

25€ al mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 7 nenes i nens.  
Quina durada? 

Entre dilluns, dimarts, dijous, divendres i dissabte, es pot  escollir tres 

dies.  

2 hores al dia 17.30 h – 19.30 h  

Qui som? 
Isabel 619368948 

twirlingcostabrava@gmail.com  

Alguna observació? 
- Facebook i Instagram  twirling costa brava 
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On som? 

Taekwondo Juls Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Taekwondo  
Com ho fem? 

Ofereix molts beneficis a tots els participants, el seu entrenament 

continuat, a més de preparar-nos físicament, també fa que la nostra 

ment sigui més àgil i estigui preparada per afrontar tots els problemes de 

la vida quotidiana.  

Què ens plantegem?  
Físicament ens dona força, potència, velocitat, elasticitat, coordinació i 

equilibri, però, a més a més, mentalment ens ofereix concentració, 

reflexos, autocontrol i confiança en nosaltres mateixos, i amb això la 

nostra autoestima creix notablement.  

Quin preu? 

Consulteu amb el club. Aproximadament 25€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 22 nenes i nens.  
Quina durada? 

Dilluns, dimecres i divendres: 

4-10 anys: 17.30 h – 18.30 h 

10-16 anys: 18.30 h – 19.30 h 

16-18 anys: 19.30 h – 20.30 h  
Qui som? 

Júlia i Òscar 637411087 tkdjuls@gmail.com   

Alguna observació? 
Matrícula gratuïta 

Facebook: Taekwondojulsblanes  
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On som? 

Club esportiu K-1 Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Kick Boxing  
Com ho fem? 

El kick boxing és un esport de combat d'origen japonès i 

desenvolupament occidental en el qual es barregen les tècniques de la 

boxa amb les tècniques de puntades d'algunes arts marcials com el 

karate i el muay thai.  

Instrueix els nens en la seva part personal, millorant notablement el seu 

comportament tant dins com fora de l'escola. 

Què ens plantegem?  
Es vol ajudarà a millorar cada dia i a utilitzar les  habilitats físiques i 

mentals al màxim. 

A les classes aprendran a concentrar-se en el que han de fer, 

experimentant, probablement per primera vegada a la vida, el que la 

concentració realment significa. 

Quin preu? 

20€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 22 nenes i nens.  
Quina durada? 

Dilluns, dimecres i divendres de 19.00 h – 20.00 h  
Qui som? 

Hilario 671708689 

K1hilario78@gmail.com  

Alguna observació? 
- Activitats amb nenes i nens amb NEE.  
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On som? 

Futbol Sala Blanes Sport 83 

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Futbol sala  
Com ho fem? 

Activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament 

cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, fomentant el respecte 

pels altres companys a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del 

joc. El nen/a es familiaritzarà amb la pilota a partir d’exercicis de control, 

conducció i colpeix, passada i recepció de la pilota, profunditat i 

desmarcatges, posicionament definitiu i ofensiu i, per descomptat, la 

preparació estratègica per als partits.  

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

De 4 a 5 anys:  60€/mes. 

De 6 a 7 anys: 240€/mes. 

De 8 a 18 anys: 350€/mes.  

Quants hi participen? 

De 4 a 8 persones.  
Quina durada? 

Entre dilluns i dimarts, a triar,  i dijous. 1 h 30 min al dia.  
Qui som? 

Dani Morales 661770036 

cfsblanesport@gmail.com  

Alguna observació? 
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On som? 

Club Deportiu Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Futbol  
Com ho fem? 

Activitat sana i divertida on l’alumne desenvolupa un comportament 

cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, fomentant el respecte 

pels altres companys a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic del 

joc. El nen/a es familiaritzarà amb la pilota a partir d’exercicis de control, 

conducció i colpeix, passada i recepció de la pilota, profunditat i 

desmarcatges, posicionament definitiu i ofensiu i, per descomptat, la 

preparació estratègica per als partits. 

Què ens plantegem?  
- Fomentar la coordinació de moviments. 

- Proporcionar diferents tècniques de participació i d’equip. 

- Fomentar l’esport. 

Quin preu? 

Les quotes varien en funció de les categories i de la necessitat de 

comprar l’equipació o no.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 280 nenes i nens.  
Quina durada? 

2 o 3 dies a la setmana. 

4/5-11 anys: 2 dies. 

12-18 anys: 3 dies. 

Una durada de 90 minuts, entre les 17.30 h – 22.00 h  

Qui som? 
Francesc Framis 972334904 / 618191383 

fframis70@gmail.com  
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Alguna observació? 
- Tots els equips, exceptuant l’escoleta, competeixen els caps de 

setmana (partits) 

- La temporada comença a meitat d’agost i acaba  a finals de juny. 

- Al final de temporada es realitza una trobada de comiat de 3 dies 

d’activitats al Santuari del Collell (Sant Miquel de Campmajor). 
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On som? 

Club Judo Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Judo  
Com ho fem? 

Vol ser  un esport molt complet per iniciar-se en  l’activitat esportiva. Si 

es practica s’avança en el  desenvolupament com a esportista  i 

s’adquireixen  les garanties per accedir al   cinturó negre. És una activitat 

que fomenta  l’enriquiment personal.  

Què ens plantegem?  
- Treballar en equip per aconseguir uns objectius comuns.  

- Adquirir confiança i seguretat en un mateix.  

Quin preu? 

25€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment de 70 a 75 nenes i nens.  
Quina durada? 

Dilluns, Dimecres i Divendres: 

4 a 8 anys de 17.30 h a 18.45 h 

9 a 13 anys de 19.00 h a 20.15 h 

Qui som? 
Alberto Garcia 

620871636 

clubjudoblanes@gmail.com  

Alguna observació? 
- De setembre a juny. 

- Jiu-Jitsu a partir de 12 anys. 

- http://clubjudoblanes.blogspot.com 
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On som? 

Club esportiu Judo basic Costa Brava  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Judo  
Com ho fem? 

És una  art marcial japonesa fundada per Jigoro Kano a la fi del segle 

XIX a partir del Jujutsu o Jiujitsu, fugint de tècniques perilloses o inútils i 

sistematitzant-lo, essent així possible la seva pràctica lliure en randori. 

Les tècniques del judo bàsicament són projeccions, immobilitzacions, 

luxacions i estrangulacions. El judo actual s’ha convertit en un esport de 

competició. 

Què ens plantegem?  
- Treballar en equip per aconseguir uns objectius comuns.  

- Adquirir confiança i seguretat en un mateix.  

Quin preu? 

26€/mes.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 22 places ocupades.  

Quina durada? 
Dimarts i dijous: 

De 17.30 h a 18.30 h i de 18.30 h a 19.30 h  

Qui som? 
David Viladomiu 

670208692 

David.judobasic@gmail.com  

Alguna observació? 
- Tot l’any menys agost. 

- www.judobasic.net  

-  
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On som? 

Club Blanes HCF artístic  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Patinatge  

Com ho fem? 
El patinatge és un esport que consisteix a lliscar sobre una superfície 

regular, mitjançant uns patins col·locats als peus. Patinatge sobre rodes: 

Es desenvolupa en pistes que no siguin de gel, generalment d'asfalt, 

formigó, terra o parquet, que a més poden estar recobertes d'una capa 

de material plàstic (poliuretà, resina sintètica, etc.). Patinatge artístic: 

Especialitat que consisteix a fer acrobàcies rítmiques sobre patins. 

Realitzen competició individual, dividides en grups segons el nivell. 

Què ens plantegem?  
- Es vol que cada usuari assoleixi les fites que es vulgui marcar. .  

Quin preu? 

1 dia 20€ 

2 dies 29€ 

3 dies 36€ 

4 dies 40€ (competició)  

Quants hi participen? 

Actualment hi ha 60 nenes i nens, està al seu límit. 

Quina durada? 
Petits: 1 h 

Grans: 1 h30 min  

Qui som? 
Anna Camps  

629656766 

Anna.nandez@hotmail.com  

Alguna observació? 
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- Dimecres de 17.15 h a 20.30 h 

- Dijous de 17.15 h a 20.00 h 

- Dissabte de 9.00 h a 11.00 h 

- 2 monitors, 1 preparadora física i l’Anna. 

- Realitzen l’activitat tot l’any menys l’agost.  
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On som? 

IES Serrallarga  

Carrer Joan Benejam, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Gimnàstica esportiva/artística (acrobàcies) 

Com ho fem? 
Consisteix en una activitat sana i divertida en què l’alumne desenvolupa 

un comportament cooperatiu, cosa que fomenta el respecte pels altres 

companys i companyes a més d’adquirir un major domini tècnic. 

Què ens plantegem?  
- Gaudir de l’esport. 

- Aprendre l’esport amb diversió. 

- Tenir memòria visual i corporal.  

- Oferir una disciplina diferent  
Quin preu? 

25 euros trimestral.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dilluns de 17.00 h a 19.15 h   

Qui som? 
IES Serrallarga 

972 33 10 05 

iesserrallarga@xtec.cat  

Alguna observació? 
- Les activitats comencen al setembre i acaben  al maig. 

- Cedeixen els espais de l’IES a activitats externes.  
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On som? 

IES Serrallarga  

Carrer Joan Benejam, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Zumba/pilates  

Com ho fem? 
És una activitat sana i divertida on l’alumne aprendrà a conèixer i 

respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu 

moviment, desenvolupar una sensibilització musical i sentit del ritme. Tot 

això es treballarà de manera dinàmica i a partir d’activitats lúdiques amb 

un rerefons educatiu i adaptat a les diferents edats. És una bona manera 

de fer esport ballant amb ritmes llatins. 

Què ens plantegem?  
- Millorar la condició física i la coordinació.  

- Proporcionar benestar. 

- Millorar l’autoestima i la seguretat d’un mateix. 

- Afavorir la flexibilitat i els moviments. 

- Divertir i crear un espai socialitzat. 

Quin preu? 

25 euros trimestral.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dijous de 15.15 h a 16.15 h  

Qui som? 
IES Serrallarga 

972 33 10 05 / iesserrallarga@xtec.cat  

Alguna observació? 
- Les activitats comencen al setembre i acaben  al maig. 

- Cedeixen els espais de l’IES a activitats externes.  
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On som? 

IES Serrallarga  

Carrer Joan Benejam, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Funky  

Com ho fem? 
Proporcionar als participants de les classes un espai on poder compartir 

aquest estil de música amb els seus companys, tot aprenent els diferents 

ritmes i els moviments que aquest comporta. Es realitzen  balls amb una 

vessant divertida  per a tots. 

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar i estimular l’expressió corporal. 

- Millorar la flexibilitat. 

- Treballar la memòria i el benestar corporal. 

Quin preu? 

25 euros trimestral.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dimecres de 17.00 h a 19.30 h  

Qui som? 
IES Serrallarga 

972 33 10 05 

iesserrallarga@xtec.cat 

Alguna observació? 
- Les activitats comencen al setembre i acaben  al maig. 

- Cedeixen els espais de l’IES a activitats externes.  
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On som? 

IES Serrallarga  

Carrer Joan Benejam, 1, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Dancing in baby  
Com ho fem? 

Es pretén que t mares i pares amb els seus fills nadons puguin fer  

activitats diferents com el ball amb els seus petits. És una activitat 

original i creativa per a tot aquest col·lectiu.  

Què ens plantegem?  
- Desenvolupar un espai de creativitat  original.  

- Connectar amb el fill/a de manera diferent.  

Quin preu? 

25 euros trimestral.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dimecres de 16.00 h a 17.00 h 

Dijous d’ 11.00 h a 12.00 h  

Qui som? 
IES Serrallarga 

972 33 10 05 

iesserrallarga@xtec.cat  

Alguna observació? 
- Les activitats comencen al setembre i acaben  al maig. 

- Cedeixen els espais de l’IES a activitats externes.  
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On som? 

Club Shorei-Ryu Blanes  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Karate Kenpo  
Com ho fem? 

La pràctica d'arts marcials en els nens provoca una millora del 

desenvolupament motriu augmentant en alt grau el nivell coordinatiu del 

nen/a, així com també s’aconsegueix millorar enormement qualitats com 

l'elasticitat, velocitat, equilibri, força, etc. 

Per tant, en la seva base, el Karate és una activitat esportiva amb la qual  

s’obtindrà  un equilibri i un afany de superació que  acompanyarà durant 

molt de temps, ja que el Karate practicat a llarg termini és una forma de 

vida. 

És un esport que proporciona uns valors i un seguit de característiques 

que s’implementen en el programa de cada classe.  

Què ens plantegem?  
- Formar gent en  serietat, disciplina i control. 

- Reconèixer la seriositat de cada activitat.  

- Fomentar la vida sana i l’esport. 

- Adquirir molts valors.  

Quin preu? 

Gratuït. 

Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 60 places.   

Quina durada? 
De 4 a 11 anys: 1 h 15 min dimarts i dijous. 

De 12 a 18 anys: 1 h 30 min dimarts i dijous. 
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Qui som? 
José Ramon García Iglesias 

673537858 

joseramongarciakenpo@hotmail.com  

Alguna observació? 
Descans a l’agost. 

Classes d’adults. 

Defensa personal i cursos de bullying.  
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On som? 

Club Vela Blanes 

Esplanada del Port s/n - 17300 - Blanes 

Què fem? 
Bateig de Vela 

Com ho fem? 
Introducció en el món de la navegació a vela en una embarcació 

col·lectiva (raquero, lúdic, weekend) amb el monitor per embarcació que 

els  explicarà nomenclatura marina i funcionament del vaixell de vela. 

Oferim monitors titulats, treball cooperatiu,  foment dels valors i respecte 

per la natura.  

Què ens plantegem?  
Gaudir del mar i les seves activitats esportives al Club Vela Blanes. 

Quin preu? 

Consulteu amb el club.  

Quants hi participen? 

Segons la demanda i l’oferta. 

Quina durada? 
Consulteu amb el club. 

Qui som? 
(+34)972330552  

(+34)972331498 

club@cvblanes.cat  

Alguna observació? 
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On som? 

Club Vela Blanes 

Esplanada del Port s/n - 17300 - Blanes 

Què fem? 
Activitats Paddle Surf i Caiac 

Com ho fem? 
Sortida guiada amb paddle surf i caiac, per poder gaudir del principi de la 

Costa Brava i fomentar entre els alumnes el treball en equip. Sempre 

sota la supervisió de monitors.  

Què ens plantegem?  
Gaudir del mar i les seves activitats esportives al Club Vela Blanes. 

Quin preu? 

Consulteu amb el club. 

Quants hi participen? 

Segons la demanda i l’oferta. 

Quina durada? 
Consulteu amb el club. 

Qui som? 
(+34)972330552  

(+34)972331498 

club@cvblanes.cat  

Alguna observació? 
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On som? 

Club Vela Blanes 

Esplanada del Port s/n - 17300 - Blanes 

Què fem? 
Curset de Vela 

Com ho fem? 
Dins la mateixa estructura i organització del Club, l’àrea esportiva forma 

part de l’organigrama de l’entitat amb la seva Direcció Esportiva i la seva 

Secretaria Esportiva. D’ambdues gestionen  programació, calendaris, 

coordinació, tecnificació, administració, organització de competicions i 

tramitació de llicències esportives entre d’altres. Alhora l’Escola de Vela, 

Flotes i la Vela Escolar són les tres grans àrees d’actuació de tot el 

personal esportiu (instructors, jutges i personal en pràctiques). 

Què ens plantegem?  
Gaudir del mar i les seves activitats esportives al Club Vela Blanes. 

Quin preu? 
- Curs 1 setmana 150€. 

- Curs 2 setmanes 275€. 

- Curs 3 setmanes 400€. 

- La 4 setmana gratuïta..  

Quants hi participen? 

Segons la demanda i l’oferta. 

Quina durada? 
De 10.00 h a 14.00 h 

Qui som? 
(+34)972331498 (+34)972330552 

club@cvblanes.cat  

Alguna observació? 
- 20% de descompte per a socis  

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

tel:%28+34%29%20972%2033%2014%2098
mailto:club@cvblanes.cat


 
 

 277  

 

 
On som? 

Club Vela Blanes 

Esplanada del Port s/n - 17300 - Blanes 

Què fem? 
Casal d’estiu i Setmana Santa 

Com ho fem? 
Casal d’estiu per a infants i adolescents que vulguin gaudir de cursets de 

vela i espais agradables per estar en grup.  

Què ens plantegem?  
Gaudir del mar i les seves activitats esportives al Club Vela Blanes. 

Quin preu? 
- Curs 1 setmana 190€. 

- Curs 2 setmanes 365€. 

- Curs 3 setmanes 540€. 

- Curs 4 setmanes 630€. 

Quants hi participen? 

Màxim 50-60 nenes i nens.  

Quina durada? 
Des de després de Sant Joan fins a la primera setmana de setembre.  

Qui som? 
(+34)972330552 (+34)972331498 

club@cvblanes.cat  

Alguna observació? 
- De 9.00 h a 10.00 h hora d’ acollida gratuïta.   

- 20% de descompte per a socis. 

- Casal de Setmana Santa a concretar.  
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On som? 

Club Vela Blanes 

Esplanada del Port s/n - 17300 - Blanes 

Què fem? 
Equips de competició  

Com ho fem? 
Dins la mateixa estructura i organització del Club, l’àrea esportiva forma 

part de l’organigrama de l’entitat amb la seva Direcció Esportiva i la seva 

Secretaria Esportiva. D’ambdues gestionen  programació, calendaris, 

coordinació, tecnificació, administració, organització de competicions i 

tramitació de llicències esportives entre d’altres. Alhora l’Escola de Vela, 

Flotes i la Vela Escolar són les tres grans àrees d’actuació de tot el 

personal esportiu (instructors, jutges i personal en pràctiques). 

Què ens plantegem?  
Gaudir del mar i les seves activitats esportives al Club Vela Blanes. 

Quin preu? 

50 €. 

Quants hi participen? 

Segons la demanda i l’oferta. 

Quina durada? 
2 caps de setmana al mes.  

Qui som? 
(+34)972330552  

(+34)972331498 

club@cvblanes.cat  

Alguna observació? 
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On som? 

Patinatge Artístic Blanes Fundació Privada  

Carrer Mas Cuní, 43, 17300 Blanes, Girona Ciutat Esportiva. D3-S2  
Què fem? 

Patinatge Artístic  

Com ho fem? 
Classes d’hora i mitja on es duen a terme diferents exercicis de treball 

d’equilibri i posició corporal sobre patins. Tot seguit, i segons el nivell,  

introducció i posterior aprofundiment en els salts, piruetes i passos 

obligatoris i lliures.  En els grups d’iniciació es treballa amb jocs 

complementaris. 

Diferents grups segons les edats i nivells. 

Què ens plantegem?  
Promoció i foment del patinatge en totes les seves modalitats. 

Quin preu? 

Consulteu  amb l’entitat. 

Quants hi participen? 

15- 20 per grup.  
Quina durada? 

Tot l’any. 

Qui som? 
649457221 

Aurora Navarro 

Alguna observació? 
- Facebook: Patinatge Blanes 

(www.facebook.com/patinatgeartisticblanes) 
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On som? 

AV Mas Florit  

C. Agudes, 9. D3-S3A 

Què fem? 
Sevillanes  

Com ho fem? 
Classes de sevillanes, dirigides a  aprendre a conèixer i respectar el  

propi cos, relacionant tots els moviments, desenvolupant la 

sensibilització musical i sentit del ritme,  tot treballant de manera 

dinàmica. 

Què ens plantegem?  
- Aprendre els passos adequats d’aquest ball. 

Quin preu? 

15€ 

Quants hi participen? 

10-12 places.  

Quina durada? 
Dimecres de 9.15 h – 10.15 h  

Dimarts i dijous de 17.15 h – 18.15 h  
Qui som? 

Maria Rosa Serrano 

699762081  

aavvmasflorit@blanes.cat 

Alguna observació? 
- D’octubre a juny.  

- Professora Carmen Cotano.
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On som? 

Barri del Raval  

Carrer Petit Raval, 5. D1-S2 

Què fem? 
Estores del Raval  

Com ho fem? 
Clavells, roses, hortènsies, ginesta, bruc, podrit de castanyer, 

margarides, gerberes...... eren els materials més emprats en les nostres 

catifes, però des de fa un parell d’anys i en el marc de la crisi, hem 

descobert nous materials i noves tècniques que fan que puguem seguir 

amb aquesta tradició. I tot gràcies a un equip de gent que treballen 

durant molts mesos per fer possible aquest art de fer catifes de flors, 

com un element més de la nostra cultura popular i tradicional, començant 

per pensar quins  seran els dibuixos de les catifes, així 

com els seus materials. Cada any s’intenta vincular 

les estores de corpus amb alguna celebració o motiu de la població 

blanenca. Quan arriba la setmana anterior a la realització de les estores, 

un altre equip integrat per més de 300 persones s’organitza per anar a 

buscar el material necessari, als boscos, camps, rieres i llocs diversos 

propers a la nostra població. La tarda abans de la diada s’inicia tota la 

feina al barri, la gent s’aplega en diversos garatges que els veïns posen 

a disposició de l’organització per triar i desfullar el material. També es 

comencen a dibuixar les catifes a terra seguint la tradició, amb guixos, 

plantilles, cordes i regles de fusta, tal com ens van ensenyar els nostres 

predecessors, però aplicant l’ús de noves tecnologies en el disseny a 

escala dels dibuixos. A primera hora del matí s’acaben els dibuixos que 

hagin quedat pendents i es reparteixen els materials per tot el recorregut 

on es duran a terme les catifes. Entre els organitzadors es reparteixen 

els planells proposats i els colors, perquè puguin anar guiant la gent que 
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les confeccionarà. D’aquesta manera, la gent del poble s’acosta als 

carrers de Raval per participar en l’elaboració de les estores, ja sigui 

omplint els dibuixos que prèviament s’han dibuixat o preparant el 

material que es necessita. 

El recorregut total supera els 1000 metres lineals, amb alguna catifa de 

més de 5 metres d’ample i l’equip coordinador vetlla per l’ús dels 

materials en la confecció de les catifes.  

Què ens plantegem?  
- Promocionar la cultura i la tradició.  

- Fomentar la lectura. 

Quin preu? 

Gratuït.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Setmana Santa.  

Qui som? 
Carmen vives/Roser Divison  

647463358 

cvives@blanes.cat  

Alguna observació? 
- Enramades: tarda 17.00 h-19.00 h s’expliquen contes, colla 

gegantera,  xocolatada:   destinat a menors d’edat. 

- Les estores es  realitzen a través del barri:  setmana santa. 

- Enramades primer dissabte de juliol. 

- Pessebre per  Nadal.  

mailto:cvives@blanes.cat
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On som? 

El Bon Samarità  

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Espai Jove 3.0 

Com ho fem? 
El projecte “Espai 3.0” té com a finalitat oferir suport i proveir d’eines 

socioeducatives a adolescents en risc d’exclusió social del municipi de 

Blanes. Des del projecte, es vol treballar amb els/les adolescents i les 

seves famílies, tot oferint un acompanyament social, educatiu i 

emocional, de tal manera que es puguin adquirir, recuperar o mantenir 

les habilitats socials, de comunicació, de relació, de convivència, etc. 

Què ens plantegem?  
- Elaborar desenvolupar i promoure programes de protecció i ajuda a 

persones i famílies en situació de precarietat econòmica, social o 

cultural, en condicions de marginació o en risc d’exclusió social. 

- Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda a la 

recuperació i reinserció de persones i famílies amb problemes 

d’addiccions, i programes de reinserció per a persones provinents de 

diferents graus penitenciaris. 

- Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda a la família i a 

la joventut. 

- Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda per a la 

població en països en vies de desenvolupament, o que per motius 

específics requereixin altres tipus d’ajuda. 

- Elaborar, desenvolupar i promoure programes de promoció i formació 

del voluntariat.  
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- Divulgar l’activitat fundacional, així com la conscienciació i 

sensibilització de la societat sobre les necessitats de les persones en 

situacions vulnerables. 

Quin preu? 

Subvencionat, derivat dels Serveis Socials.  
Quants hi participen? 

14 nenes i nens.  
Quina durada? 

De dilluns a dijous de 17.00 h a 19.30 h  
Qui som? 

Micaela Trincado 

972330953 

infoelbonsamarita@gmail.com  

Alguna observació? 
- Temporada escolar. 

- Treball en xarxa amb Serveis Socials, psicopedagogues del centre, 

tècnica d’absentisme escolar. 

mailto:infoelbonsamarita@gmail.com
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On som? 

El Bon Samarità  

Passatge Vila de Lloret, 5, 17300 Blanes, Girona. D2-S13  
Què fem? 

Casal jove estiu  
Com ho fem? 

El projecte “Casal Jove” neix de la necessitat de continuar el projecte 

educatiu Espai Jove 3.0 durant el mes de juliol de 2017. La seva finalitat 

és oferir als menors de Blanes una atractiva manera de passar l’estiu, ja 

que tenim en compte els factors de desprotecció que es poden generar 

durant els mesos d’estiu en els menors, els quals es troben sense cap 

tipus d’activitats i, la majoria, sense una supervisió adequada. 

Què ens plantegem?  
- Oferir activitats de lleure, en les quals els menors podran treballar la 

participació, l’expressió, el pensament crític, etc.  

- Oferir espais comunitaris, per tal de treballar els principis de justícia, 

respecte, democràcia, etc.  

- Treballar  les relacions socials, juntament amb els dos punts 

anteriors, per tal que els menors fomentin les seves amistats fora de 

l’àmbit formal.  

- Afavorir l’autoconeixement, mitjançant les diferents activitats i espais 

proporcionats, així l’adolescent pot tenir l’oportunitat d’ampliar la seva 

imatge individual. En aquest apartat, volem destacar principalment el 

fet que l’adolescent, a través del vincle amb els/les educadors/es i/o 

monitors/es, alhora, mitjançant la convivència amb més persones i 

els diferents espais que afavoreixen que el/la menor es trobi amb 

diferents circumstàncies, les quals poden ajudar-lo/la a posar nom a 
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les seves emocions, així com aprendre a viure amb elles i a 

gestionar-les.  

- Oferir un suport educatiu, un espai en el qual  els/les adolescents 

puguin reforçar els conceptes assolits durant el curs escolar.  

Quin preu? 

75€/mes.  
Quants hi participen? 

30 nenes i nens, meitat de les places derivades dels Serveis Socials.  
Quina durada? 

Mes de juliol de 9.00 h a 13.00 h  
Qui som? 

Myriam Torrado 

652840483 

infoelbonsamarita@gmail.com  

Alguna observació? 

mailto:infoelbonsamarita@gmail.com
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On som? 

Grup Amnistia Internacional  

Van per les diferents escoles 

Què fem? 
Xerrada d’Amnistia Internacional  

Com ho fem? 
La xerrada consistirà a presentar l’organisme com a defensor dels drets 

humans. S’explicarà la declaració dels drets humans i també les causes 

per les quals lluita i les accions que té obertes, el descontrol de les 

armes, les detencions il·legals, les mines antipersones, la pena de 

mort... 

- Visualitzar un vídeo i impulsar una discussió posteriorment 

amb els/les  alumnes. Es tracta de provocar el pensament i la 

reflexió i no simplement adoptar l’opinió o adaptar-se al discurs 

a classe o a casa. S’utilitzarà material informatiu (articles 

explicats i il·lustrats de la declaració dels drets humans). 

- Realitzar un joc informatiu i reflexionar sobre la situació dels 

drets humans. 

- Proposar situacions polèmiques per provocar la discussió i 

qüestionar les posicions dels joves, per què creuen que s’ha 

d’adoptar una posició concreta i en quina situació es pot 

justificar una posició. Possibles temes: pena de mort, racisme i 

immigració o refugiats, violència de gènere, diversitat ètnica, 

social i afectivosexual...). 

Totes les propostes depenen de l’edat del grup i dels interessos de 

l’equip docent. 

Què ens plantegem?  
- Donar a conèixer l’organització com a entitat democràtica i 

independent que lluita per aconseguir un món més just en defensa 
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dels drets humans, tot investigant i denunciant els abusos que es 

comenten arreu del món.  

- Sensibilitzar l’alumnat amb la temàtica dels drets humans. La xerrada 

es podrà adaptar als diferents grups segons les necessitats i a petició 

del tutor.  

Quin preu? 

No hi ha cap cost.  
Quants hi participen? 

Segons les classes de les diferents escoles.  
Quina durada? 

1 hora.  

Qui som? 
Amnistia Internacional de Blanes 

Carme Aleñá 610842081/658211780 

blanes@amnistiacatalunya.org  

Alguna observació? 
- Les dates es concretaran amb el centre educatiu. 

- Caldrà un projector. 

- Possibilitat d’adaptar la xerrada a qualsevol temàtica concreta 

d’interès. Cal esmentar-ho a la sol·licitud. 

- Per a més informació, truqueu a l’Ajuntament de Blanes, al 

Departament d’Educació, al telèfon 972379361. 

- Oberts a participar amb altres grups. 

- Festes i actes puntuals. 

mailto:blanes@amnistiacatalunya.org
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On som? 

Associació cultural  Sóc de Cuba soy popular  

Camí Sant Pere del bosc 57, Blanes. D3-S4B  
Què fem? 

Taller sociocultural  

Com ho fem? 
Es realitza  un taller per aprendre la música i  el ritme cubà. Un intercanvi 

entre la cultura catalana/espanyola i la cubana. Es vol  arribar a fer una 

vegada al mes.  

Què ens plantegem?  
- Preparar per fer una trobada de les diferents cultures.  

Quin preu? 

Consulteu amb l’associació.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades, segons el local que tinguin . 

Quina durada? 
1h 30 min  

Qui som? 
Gertrudis  

696354115 / 662572906 

gtmoblanesgedis@hotmail.com  

Alguna observació? 
- Començarà al juny i després, segons com funcioni l’activitat, seguiran 

tot l’any.  
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On som? 

La Fundació Vicente Ferrer  

Depèn de l’escola  
Què fem? 

III Festival literari “Imagina l’Índia”  

Com ho fem? 

Imagina l’Índia és un festival literari, en prosa o poesia, dirigit a l’alumnat 

dels cicles mitjà i superior dels centres d’educació primària. Està dividit 

en dues categories, una per a cada cicle. Els textos s’escriuran a partir 

d’il·lustracions elaborades per nens i nenes de l’Índia rural, amb la 

finalitat de donar a conèixer la realitat de l’Índia, amb els seus valors i els 

seus trets diferencials, treballant el respecte i la diversitat, a través de la 

interacció d’ambdues cultures. Així mateix, es vol promoure un vincle 

entre els nens i nenes de l’Índia i Catalunya a través de l’art i la 

creativitat. El festival consta de 2 categories: A. Nens i nenes de cicle 

mitjà (tant prosa com poesia) i B. Nens i nenes de cicle superior (tant 

prosa com poesia). 

Cada categoria té assignats 10 dibuixos. 

La Fundació Vicente Ferrer proposa el següent procediment per a la 

redacció i selecció dels escrits: 

Cada classe participant comptarà amb els 10 dibuixos assignats a la 

seva categoria. Proposem que cada alumne treballi sobre un dibuix 

diferent. Cada dibuix tindrà vinculat un Objectiu de Desenvolupament 

Sostenible. Si a la classe hi ha més de 10 alumnes, els dibuixos es 

repetiran. 
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Es proposa a l’escola dues opcions per a la redacció del text: 

Opció 1: L’alumnat redactarà els escrits sobre l’Índia com a treball de 

classe amb el guiatge del/la mestre/a. 

Opció 2. L’alumnat redactarà els escrits sobre l’Índia a casa com a 

deures. 

Què ens plantegem?  
- El resultat del III Festival serà la publicació d’un llibre amb 20 contes 

o poesies, un treball en equip entre l’Índia i Catalunya en el qual  es 

treballa el respecte i la diversitat a través de la interacció d’ambdues 

cultures. 

Quin preu? 

Més informació: http://www.imaginaindia.org/ 

Quants hi participen? 

10 il·lustració per categoria. 

Quina durada? 
Del 6 d’abril al 29 de maig.  

Qui som? 
Fundació Vicente Ferrer.  

Alguna observació? 
- El tema dels escrits ha de ser l’Índia en general i més concretament 

l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible vinculat a cada il·lustració. 

El relat ha de sorgir com a resultat de la inspiració de  la il·lustració 

feta pels nens i nenes de l’Índia rural. 

- El text ha de ser en prosa o poesia i en català. 

- El text ha de tenir 1.400 caràcters com a màxim (en lletra Arial a mida 

12) per a la participació en prosa, i 1.000 caràcters com a màxim per 

a la participació en poesia (en lletra Arial a mida 12). *Quedaran 

desqualificats els textos que sobrepassin aquests caràcters. 

- Cada escola haurà de fer una selecció prèvia dels textos redactats i 

en podrà presentar 3 per categoria. 

http://www.imaginaindia.org/


 
 

 294  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 295  

 

 
On som? 

Associació cultural  sóc de Cuba soy popular  

Carrer de la Fe, 14, 17300 Blanes. D2-S12  
Què fem? 

Ensenyament bíblic  

Com ho fem? 
Ensenyament de valors, jocs, ensenyament bíblic, moralitat, 

ensenyament social, normes per conviure amb el món, xerrades, 

activitats, l’exclusió social, entre moltes d’altres. Al final de cada sessió 

es fa un pica-pica.  

Què ens plantegem?  
- Aportar valors als joves per viure pel món.  

Quin preu? 

Gratuït.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 20 places ocupades.  

Quina durada? 
Diumenges de 18.00 h a 20.00 h  

Qui som? 
Gabriela de Oliveira 

673849916 

Blanes.koinonia@gmail.com  

Alguna observació? 
- Llibres que necessiten: 

De 3 a 8 anys: 15€. 

De 15 a 18 anys: 3€. 
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On som? 

Càritas Interparroquial Blanes. c/ Anselm Clavé, 59, 17300 Blanes. D2-

S12  

Àrea Cultura. SIE, Servei d’Intervenció Escolar  

- Primària a “Ca la Guidó” . Local Juvenil de la parròquia de Sta Teresa de 

Ca la Guidó. 

- Secundària al Local de Càritas. c/ Anselm Clavé, 59, 17300 Blanes  
Què fem? 

Taller “Fem deures”. 

Com ho fem? 
A Càritas Blanes es dona  un servei d'atenció a nenes i nenes de 

primària i secundària per donar un recurs per a la realització de deures 

de l'escola. Aquest servei va destinat a alumnes de primària de Ca la 

Guidó i de secundària a tots els alumnes dels tres instituts que es troben 

a la població,  s'Agulla,  Sa Palomera i  Serrallarga. Es Proporciona un 

espai on trobar-se a gust, i amb ajuda de voluntàries per a la realització 

de deures.. Així mateix,  s’ofereix un espai agradable per tal que la 

concentració de l'usuari sigui factible pel seu rendiment. 

Què ens plantegem?  
L’objectiu principal del Servei és “ACOLLIR” aquells nens i nenes amb 

necessitats socioculturals amb el fi de garantir dins del possible una igualtat 

d’oportunitats. 

- Facilitar recursos als nois i noies per realitzar les seves tasques 

escolars. Ja sigui amb deures o amb el joc. 

- Millorar recursos vers la llengua catalana i castellana amb els 

nouvinguts o de llengua materna forana. 

- Afavorir el diàleg entre persones d’origen sociocultural divers, a fi de 

facilitar la seva integració. 
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- Fomentar la recepció de les seves famílies per poder atendre les 

seves necessitats. 

- Fomentar la participació dels alumnes de secundària a les festes 

locals: Sant Jordi, Sant Tomàs... i a les activitats comunitàries de 

Càritas: Gran Recapte. 

Quin preu? 

Gratuït  

Quants hi participen? 

- 22 alumnes de secundària. 

- Actualment hi ha 14 nenes i nens de primària de l’escola Mn Joan 

Batlle. 

Quina durada? 
S’inicien les activitats el 15 d’octubre i finalitzen el 31 de maig. Es 

segueix el calendari escolar per les festes i períodes de vacances. 

- Primària de Ca la Guidó: Dimarts i dijous de 16.45 h a 17.45 h 

- Secundària Local: Dimarts i Dijous de 18.30 h a 19.30 h  

Qui som? 
Salvador Pont. Xavier Álvarez 

Càritas Cultura Tel. 972352572 

salvadorpontf@gmail.com  
Alguna observació? 

VOLUNTARIS  

Persones que es veuen  amb  ànim i capaces de fer el servei.  

L’important és  l’actitud acollidora. No calen titulacions. Pretenem 

transmetre un ambient familiar. No hi ha més de dos nens per voluntari.  

- Primària : 10 voluntaris. 

- Secundària: 10 voluntaris. 

HORARI 

- Primària de 2n a 6è. ( de 7 a 12 anys) 

- Secundària i Batxillerat de 12 a 18 anys) 

-  

OBSERVACIÓ 
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- Les nenes i els nens que gaudeixen del servei poden optar a 

participar a colònies i casals d’estiu de forma gratuïta.  

- Són els voluntaris que formen part del servei els  que fan 

possible el seu rendiment.  

- Participen en el Projecte AIXOPLUGA’T de la Biblioteca 

Comarcal. Donen l’opció de fer deures a la biblioteca durant 

dies puntuals per afavorir el coneixement d’un espai Jove i 

cultural i ple de recursos. 

- Participen en el Projecte de SERVEI COMUNITARI. On 

alumnes de 3r d’ESO fan de voluntaris durant 12 h. 

- És el Consell de Cultura de Càritas Blanes que anualment 

decideix iniciar o no les activitats a la vista dels voluntaris 

disponibles.
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On som? 

Càritas Interparroquial Blanes. c/ Anselm Clavé, 59, 17300 Blanes. D2-

S12  

Àrea Cultura. Projecte SERVEI COMUNITARI. 
Què fem? 

Servei comunitari curs 2017-2018 

Com ho fem? 
El Servei comunitari es concreta en un projecte en el qual els alumnes 

es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu 

de millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un servei, adquireix, 

mitjançant l’acció, els valors i habilitats propis de la competència social i 

ciutadana. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat considera 

l’Aprenentatge Servei com la metodologia més adient per dur a terme el 

Servei Comunitari. L’Aprenentatge Servei és una metodologia educativa 

que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, i és 

per aquest motiu que sovint es parla de projectes d’Aprenentatge Servei. 

Tots aquests alumnes donen suport i formen part de les diferents 

activitats que realitzen com a Càritas de Blanes, com el banc d’aliments, 

el rober, entre d’altres.  

Què ens plantegem?  
- Educació en valors: Una acció educativa basada en l’experiència, la 

vivència i la construcció d’hàbits i valors. 

- Participació activa i democràtica: La participació activa de l’alumnat 

en un servei que es duu a terme en benefici de la comunitat. 

- Resposta a les necessitats socials emergents: L’atenció de 

necessitats reals i sentides per la comunitat. 
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- Treball en xarxa i corresponsabilització: El treball en xarxa dels 

diferents agents educatius d’un territori a partir d’uns objectius 

compartits. 

- Millora constant: Indicadors que permetin fer un seguiment i elaborar 

propostes de millora. 

Quin preu? 

Gratuït  

Quants hi participen? 

Tots els alumnes que vulguin dels diferents instituts de Blanes de tercer i 

quart ESO.  
Quina durada? 

La dedicació al Servei Comunitari per part de l’alumnat és de 20 hores, 

de les quals 10, com a mínim, es dediquen a desenvolupar accions de 

servei actiu a la comunitat. Les 10 hores de servei a la comunitat es 

realitzen fora de l’horari lectiu. Excepcionalment, es poden realitzar dins 

l’horari lectiu. 

Qui som? 
Salvador Pont, Xavier Álvarez  

salvadorpontf@gmail.com  
Tf. 972352572 

Alguna observació? 
- El Servei Comunitari serà una activitat d’obligat compliment per tots 

els centres educatius de secundària a partir del curs 2018/19, en 

considerar-se una activitat curricular. 

- El Servei Comunitari requereix també un treball en xarxa entre 

centres educatius i entitats de l’entorn, tot sumant els seus esforços i 

cercant una continuïtat i coherència educativa entre les seves 

accions que els permeti donar resposta als objectius del projecte. 

- En aquests servei també hi col·laboren els geriàtrics de Blanes: La 

Vostra Llar, Sant Oleguer i Clívia. 

mailto:salvadorpontf@gmail.com
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On som? 

Càritas Interparroquial Blanes. c/ Anselm Clavé, 59, 17300 Blanes. D2-

S12 Tel. 972352572 Àrea Cultura.  
Què fem? 

Llar d’Infants/Ludoteca  

Com ho fem? 
Llar d’Infants: Destinada als fill de les alumnes d’alfabetització ( projecte 

TALC). D’ 1 i 2 anys. Tenen un espai específic i adaptat per a ells.  

Ludoteca: Destinada als usuaris que venen als diferents serveis i els  cal 

una espera.  Els seus fills de 3 a 6 anys poden gaudir de la Ludoteca.  

Què ens plantegem?  
- Millorar recursos vers la llengua catalana i castellana amb els 

nouvinguts o de llengua materna forana. 

Quin preu? 

Gratuït  

Quants hi participen? 

 Hi ha una mitjana de 5-6 alumnes registrats.  

Hi ha un/una voluntària per cada dos nens/nenes. 

Quina durada? 
- Guarderia: De dilluns a dijous. Matins de 9.45 h a 11.45 h 

- Ludoteca:  Dimarts i dijous. Tardes de 17.00 h a 19.00 h  

 Mentre els pares estan realitzant alguna activitat que ofereix Càritas. 

Qui som? 
Salvador Pont. Xavier Álvarez 

Tel. 972352572 

salvadorpontf@gmail.com  
Alguna observació? 
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On som? 

Parròquia de Santa Teresa de Blanes  

c/ Ramon Llull, n.6. D3-S2 

Què fem? 
Catequesi familiar curs 2017-2018 Santa Teresa  

Com ho fem? 
Trobades de pares: una al mes (es pretén que les famílies s’impliquin en 

el treball dels seus propis fills).  

Trobades amb els nens: dues vegades al mes. Dirigeix la sessió una o 

dues mares dels mateixos infants.  

Cada família disposa d’un catecisme (llibre de text) i d’un quadern per a 

les activitats. També ens servim de recursos audiovisuals.   

(Les famílies que volen continuar la formació a partir del curs següent 

s’incorporen a la parròquia de Santa Maria).  

Professió de Fe (12-14 anys) 5 nens i nenes que es reuneixen 

quinzenalment amb una noia i un noi. Es parteix dels seus propis 

interessos que es contrasten amb l’Evangeli.   

Què ens plantegem?  
- La formació, creixement i espiritual de les nenes i els nens. 

Quin preu? 
15€/anuals inclou els dos llibres.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades. Actualment hi ha 10 nenes i nens.  
Quina durada? 

1h, durant dos cursos escolars.  
Qui som? 

Josep Perich 

972352762 / 637144334 

Alguna observació? 
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- 1a setmana: Trobada dels pares amb el catequista. 

- 2a setmana: Els pares amb el nen/a a casa. 

- 3a setmana: Els nens/nenes amb el catequista. 

- 4a setmana: Els nens/nenes, catequista ,mossèn, pares.  
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On som? 

Parròquia de la Sagrada Família de Blanes  

Francesc Macià, n.21. D1-S4 

Què fem? 
Catequesi familiar curs 2017-2018 Sagrada Família  

Com ho fem? 
Trobades de pares: una al mes (es pretén que les famílies s’impliquin en 

el treball dels seus propis fills).  

Trobades amb els nens: dues vegades al mes. Dirigeix la sessió una o 

dues mares dels mateixos infants.  

Cada família disposa d’un catecisme (llibre de text) i d’un quadern per a 

les activitats. També ens servim de recursos audiovisuals.   

(Les famílies que volen continuar la formació a partir del curs següent 

s’incorporen a la parròquia de Santa Maria).  

Professió de Fe (12-14 anys) 5 nens i nenes que es reuneixen 

quinzenalment amb una noia i un noi. Es parteix dels seus propis 

interessos que es contrasten amb l’Evangeli.   

Què ens plantegem?  
- La formació, creixement i espiritual de les nenes i els nens.  

Quin preu? 

15€/anuals inclou els dos llibres.  
Quants hi participen? 

Places il·limitades.  Actualment hi ha 9 nenes i nens.  
Quina durada? 

1h, durant dos cursos escolars.  
Qui som? 

Josep Perich 

972352762 / 637144334 

Alguna observació? 
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- 1a setmana: Trobada dels pares amb el catequista. 

- 2a setmana: Els pares amb el nen/a a casa. 

- 3a setmana: Els nens/nenes amb el catequista. 

- 4a setmana: Els nens/nenes, catequista ,mossèn, pares. 



 
 

 306  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 307  

 

 
On som? 

En Joc  

Segons el barri 

Què fem? 
Blanes en joc, barris en joc, places en joc  

Com ho fem? 
Som un col·lectiu sense ànim de lucre que oferim una alternativa del 

lleure oberta i diversa mitjançant la dinamització de les places dels 

diferents barris de Blanes.  

Després de dos anys d’En Joc, hem observat la necessitat de consolidar 

aquest projecte en un col·lectiu autònom, ja que ha anat creixent i s’ha 

vist sobrepassat per l’AEIG Pinya de Rosa, entitat promotora de les dues 

edicions anteriors.  

Durant aquest període hem reafirmat la idea que a Blanes hi ha un dèficit 

d’activitats comunitàries als barris i d’oferta lúdica per a infants i 

adolescents. Hem començat a cobrir aquesta necessitat i això ha fet que 

cada cop anem descobrint un ventall més ampli de necessitats 

socioeducatives.  

Aquest projecte té una durada de tres rotacions per edició, que fins ara 

han tingut una extensió de quatre mesos (de març a juny). Cada rotació 

té una durada d’un mes aproximadament, dins de la qual passem un cop 

per barri. En total, duem a terme el projecte a quatre places diferents 

d’arreu del poble els dissabtes de 18.00 h a 20.00 h. Durant les tardes, 

un grup de voluntariat, havent fet una crida prèvia a la gent del barri, 

convida a participar de les seves activitats a tot infant o adolescent que 

vulgui apropar-se a la plaça. 

Què ens plantegem?  
GENERAL:  
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- Oferir educació en el lleure als infants i adolescents a diferents 

espais públics de Blanes.  

ESPECÍFICS:  

- Vetllar pels drets dels infants, entenent que el joc és una 

necessitat fonamental.  

- Utilitzar el joc com a eina pedagògica/socialitzadora i de 

detecció de necessitats.  

- Promoure espais de diversió/de gaudi.  

- Crear noves relacions entre infants, adolescents i familiars.  

- Visibilitzar la necessitat d’espais públics per a infants i joves.  

- Crear una identitat comú d’En Joc entre els infants que 

participen en el projecte.  

- Potenciar la relació dels infants d’un mateix barri.  

- Implicar les entitats del poble en la participació de les activitats 

d’En Joc.  

Quin preu? 

Gratuït.  

Quants hi participen? 

Places il·limitades.  

Quina durada? 
Dissabtes: Tardes d’activitats a les places de 18.00 h a 20.00 h  

Qui som? 
Mar Gibernau 

En joc  

659666230 

Alguna observació? 
EDAT 

- Entenem que la població diana és aquell conjunt d’infants i 

adolescents susceptibles a participar de les activitats del projecte. 
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La intervenció socioeducativa no es centra tan sols en oferir un 

lleure individual o grupal a aquests infants i adolescents, sinó que 

pretén tenir una influència en l’entorn que els envolta, ja siguin 

famílies, centres educatius, entitats del barri i AV, fent-los també 

partícips del projecte. De 3 a 16 anys, aproximadament, sense 

excloure participants que siguin menors o majors de les edats 

previstes. 

En Joc és un projecte que ha esdevingut associació després de veure 

els seus efectes positius als diferents barris on s’ha impartit. Fa dos anys 

que s’ha dut a terme amb una estructura similar, i aquest tercer any 

seguirà la mateixa. Es tracta d’una estructura que compta amb tres 

rotacions que tenen una durada de 4 setmanes, destinant dues  hores, 

els dissabtes a la tarda, de 18.00h a 20.00h a cada barri: Mas Enlaire, 

Ca la Guidó, Valldolig i la Plantera. 
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On som? 

A.E. i G. Pinya de Rosa 

c/ nou, 22, Blanes, 17300.  

Què fem? 
Educació en el lleure, cau.  

Com ho fem? 
Per una banda, com a aspecte destacable de l’AEiG Pinya de Rosa, cal 

dir que és l’agrupament més gran de la Demarcació de Girona i un dels 

més grans del Moviment Escolta i Guia català amb uns 180 Escoltes i 

Guies i 28 caps i joves voluntaris. El fet de ser un agrupament 

d’aquestes dimensions fa que l’organització interna i la tasca d’educar no 

sempre sigui fàcil. Tot i així, això no ha impedit a l’Agrupament destacar 

per esdevenir una associació molt activa i realitzar una tasca educativa 

molt positiva amb els infants i joves en el sí de Blanes durant moltes 

generacions. El fet de ser molt actius també ha permès a l’Agrupament 

implicar-se localment i tenir una reputació molt positiva al poble i a 

l’Ajuntament.  

Per altra banda, i en l’àmbit de la Demarcació, cal afegir que Pinya de 

Rosa és un agrupament implicat i molt actiu en el conjunt dels 

agrupaments que la conformen i que sempre estan disposats a participar 

de totes les activitats que s’organitzen tant en l’àmbit  lúdic, com en 

l’àmbit educatiu de la Demarcació i el Moviment. Des de l’agrupament es  

realitza una tasca educativa molt potent i arrelada en la història del 

Moviment escolta i guia.  

Què ens plantegem?  
Educar en el lleure a infants i joves a través de la metodologia escolta i 

guia.  
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Quin preu? 

250€/anuals.  

Quants hi participen? 

180 participants i 30 monitors.  

Quina durada? 
De setembre a juny, els caps de setmana, campaments i excursions.  

Qui som? 
Oriol Roger 

663387273 

Alguna observació? 
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On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes 17300  

Què fem? 
Teles i trapezi 

Com ho fem? 
És un taller on s’aprenen les tècniques bàsiques de la disciplina circense 

de l’acrobàcia aèria, en concret amb els elements de teles acrobàtiques i 

el trapezi. 

La classe de dues hores consta d’un escalfament, seguit d’un potencial 

per treballar  força i resistència física. Seguidament es fa un treball de 

tècnica en els elements aeris, individual i en grup i es finalitza amb 

estiraments enfocats a guanyar elasticitat i evitar lesions. A l’últim 

trimestre es dedica un espai a la investigació creativa i a elaborar un 

frase artística pròpia en l’element d’acrobàcia aèria escollit. 

Què ens plantegem?  
Aprendre les pujades, baixades i figures bàsiques tant en tela aèria com 

en el trapezi.  

Assolir l’estat de forma idoni per poder desenvolupar una seqüència de 

figures en trapezi. 

Treballar el ritme i l’expressió corporal en els elements d’acrobàcia aèria 

que permetin crear un número propi. 

Quin preu? 

35€./mes  
Quants hi participen? 

12 per curs.  
Quina durada? 

De setembre a juny, 2 h.  
Qui som? 

salamorralla@gmail.com  
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972330711 

Alguna observació? 
- Grup adolescents (13 anys- 15 anys) Grup adults (17 anys 35 anys). 

- Artista de circ formada a  l’escola del Circ Petit (500h) de Pineda de Mar 

i a l’escola Flick Flack de Torí, Itàlia (1000h) i pedagogia del circ amb els 

cursos de l’APCC.  
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On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes 17300  

Què fem? 
Manga 

Com ho fem? 
Un taller pensat per als amants del dibuix Manga que vulguin aprendre a 

dibuixar amb l’estil del famós còmic japonès. 

Les classes són amenes i es tracten tot tipus de còmics i sèries de còmic 

japonès. S’aprèn a través d’exercicis i pràctiques que la tallerista 

proposa.  

Hi ha una part d’explicació detallada sobre diferents tècniques. 

Què ens plantegem?  
Adquirir les tècniques i les nocions bàsiques per dibuixar còmic Manga. 

Dibuixar figures humanes, animals, paisatges, etc. 

Assentar unes bases per poder investigar i trobar el propi estil. 

Quin preu? 

25€/mes  
Quants hi participen? 

12 per curs.  
Quina durada? 

De setembre a juny, 2 h.  
Qui som? 

salamorralla@gmail.com  

972330711 

Alguna observació? 
- Grup únic de 12 a 20 anys. 

- Tallerista formada en dibuix i coloració de còmic per l’escola Joso 

d’il·lustració. 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 



 
 

 315  

 

 
On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes,17300  

Què fem? 
Intensiu Manga d’estiu 

Com ho fem? 
Un taller pensat per als amants del dibuix Manga que vulguin aprendre a 

dibuixar amb l’estil del famós còmic japonès. 

Les classes són amenes i es tracten tot tipus de còmics i sèries de còmic 

japonès. S’aprèn a través d’exercicis i pràctiques que la tallerista 

proposa.  

Hi ha una part d’explicació detallada sobre diferents tècniques. 

Què ens plantegem?  
Adquirir les tècniques i les nocions bàsiques per dibuixar còmic Manga. 

Dibuixar figures humanes, animals, paisatges, etc. 

Assentar unes bases per poder investigar i trobar el propi estil. 

Quin preu? 

Consulteu amb l’entitat.  
Quants hi participen? 

12 per curs.  
Quina durada? 

Durant el mes de Juliol de 10.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres. 

Qui som? 
salamorralla@gmail.com  

972330711 

Alguna observació? 
- Grup únic de 12 a 20 anys. 

- Tallerista formada en dibuix i coloració de còmic per l’escola Joso 

d’il·lustració. 
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On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes 17300  

Què fem? 
Teatre d’estiu 

Com ho fem? 
En aquest taller s’explora l’actor que cada participant du a dins a través 

de dinàmiques, exercicis, relats i improvisacions que porten a navegar 

pel món de les emocions. Es combina la pràctica del teatre amb 

activitats de lleure i esbarjo tals com jocs, i sortides a la platja per 

fomentar la relació de grup. 

La classe de dues hores consta d’un escalfament de veu i cos, i una 

posada  a punt del cos. Seguidament ,es fa un treball d’expressió i 

indagació emocional, individual i grupal. El cos de la sessió l’ocupa el 

treball amb textos i relats i la millora de les tècniques d’expressió. A final 

de cada trimestre es presenta una obra. 

Durant la setmana es fan activitats més desenfadades, jocs i sortides. Es 

treballa de manera intensiva en una obra de final de taller. 

Què ens plantegem?  
Prendre consciència corporal i emocional per poder fer servir el cos i la 

veu com una eina d’expressió. 

Descobrir-se i explorar-se en els personatges i les situacions 

interpretades a través del grup. 

Treballar la dicció, la pronunciació i el domini de la veu. 

Construir una base emocional sòlida amb un mateix i amb el grup per 

relacionar-se amb confiança i autoestima superant complexos i 

vergonyes escèniques. 

Quin preu? 

25€/mes  
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Quants hi participen? 

20 per curs.  
Quina durada? 

Durant el mes de Juliol (pot haver-hi canvis en l’horari. 4 h.  

Qui som? 

salamorralla@gmail.com  

972330711 

Alguna observació? 
- Grup únic de 13 a 25 anys.  

- Actriu formada en art dramàtic per l’escola del Galliner de Girona.  
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On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes 17300  

Què fem? 
Teatre  

Com ho fem? 
En aquest taller s’explora l’actor que cada participant du a dins a través 

de dinàmiques, exercicis, relats i improvisacions que porten a navegar 

pel món de les emocions. Es combina la pràctica del teatre amb 

activitats de lleure i esbarjo  com jocs i sortides a la platja per fomentar la 

relació de grup. 

La classe de dues hores consta d’un escalfament de veu i cos, i una 

posada a punt del cos. Seguidament es fa un treball d’expressió i 

indagació emocional, individual i grupal. El cos de la sessió l’ocupa el 

treball amb textos i relats i la millora de les tècniques d’expressió. A final 

de cada trimestre es presenta una obra. 

Durant la setmana es fan activitats més desenfadades, jocs i sortides. Es 

treballa de manera intensiva en una obra de final de taller. 

Què ens plantegem?  
Prendre consciència corporal i emocional per poder fer servir el cos i la 

veu com una eina d’expressió. 

Descobrir-se i explorar-se en els personatges i les situacions 

interpretades a través del grup. 

Treballar la dicció, la pronunciació i el domini de la veu. 

Construir una base emocional sòlida amb un mateix i amb el grup per 

relacionar-se amb confiança i autoestima superant complexos i 

vergonyes escèniques. 

Quin preu? 

25€/mes  
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Quants hi participen? 

20 per curs  
Quina durada? 

Durant el curs escolar. Setembre- Juny. 2 h.  

Qui som? 

salamorralla@gmail.com  

972330711 

Alguna observació? 
- Grup únic de 13 a 25 anys  

- Actriu formada en art dramàtic per l’escola del Galliner de Girona.  



 
 

 320  

 

 
On som? 

Casal de Joves Municipal Morralla  

Avinguda de l’estació 70, nau 4 Blanes 17300  

Què fem? 
Cinema 

Com ho fem? 
En aquest curs el participants podran introduir-se tant en el  llenguatge 

cinematogràfic com en els  rols que hi ha al darrere d’un rodatge. 

Director, productor, càmera, director de càsting, escenògraf, etc. 

La classes són principalment teòriques durant el primer trimestre, i es 

pretén crear un diàleg on el participant pot aportar i consolidarà la seva 

visió pròpia sobre el cinema. A partir del segon trimestre i amb una base 

teòrica ja adquirida, se  centren en la creació  i planificació d’una idea 

concreta de peça cinematogràfica que el grup hagi consensuat. 

Durant el tercer trimestre es duu a terme la part pràctica amb càsting 

d’actors, producció, rodatge, edició i postproducció.  

Què ens plantegem?  
Adquirir nocions bàsiques sobre el llenguatge cinematogràfic i la seva 

evolució a través dels grans referents. 

Saber les funcions i els rols de cada professional que fa possible una 

obra cinematogràfica. 

Conèixer i posar en pràctica els passos per elaborar una obra 

cinematogràfica (guió, story board, càsting, producció, direcció, rodatge, 

edició, postproducció) 

Adquirir nocions bàsiques sobre els aspectes tècnics  d’un rodatge in 

situ. 

Quin preu? 

Gratuït  
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Quants hi participen? 

12 per curs.  
Quina durada? 

De setembre a juny, 1 h 30 min  
Qui som? 

salamorralla@gmail.com  

972330711 

Alguna observació? 
- Grup únic de 16 a 30 anys.  

- Llicenciat en belles arts i en cinematografia. Pintor, escultor i director 

artístic en produccions cinematogràfiques. 
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On som? 

Biblioteca Comarcal de Blanes 

Passeig de Catalunya, 2, 17300 Blanes, Girona. D2-S9 

Què fem? 
Posta en marxa i coordinació del Club de joc de taula 

Com ho fem? 
Coordinació de les sessions del Club de Jocs de Taula de la Biblioteca 

de Blanes (6 sessions trimestrals de 2 h cada una el darrer trimestre de 

2017 i 9 sessions a partir del 1r trimestre 2018): convocatòria, 

manteniment del grup de whatsapp, enviament de correus electrònics, , 

selecció i aportació de jocs, explicació dels manuals, suport als jugadors 

i supervisió de les partides. 

Què ens plantegem?  
Es pretén la pràctica d’habilitats personals i socials amb el joc. 

S’aprenen  eines pràctiques de desenvolupament personal i habilitats 

socials d'una manera lúdica i divertida a través dels jocs de taula i la 

ludificació. 

- Explicació de com jugar a cada joc. 

- Supervisió de les partides. 

- Debat sobre estratègies utilitzades i formes de jugar. 

Quin preu? 

Gratuït per a tots els assistents.  
Quants hi participen? 

20 (mitjana  d’uns 15 assistents per sessió). 

Quina durada? 

Horaris 2n trimestre 2018:  

Dissabte 14/4 d’ 11.00 h a 13.00 h 
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Dijous 19/4 de 18.00 h a 20.00 h  

Divendres 27/4 de 18.00 h a 20.00 h  

Divendres 4/5 de 18.00 h a 20.00 h  

Dissabte 12/5 d’ 11.00 h a 13.00 h  

Divendres 18/5 de 18.00 h a 20.00 h  

Divendres 1/6 de 18.00 h a 20.00 h  

Dissabte 9/6 d’ 11.00 h a 13.00 h  

Dijous 14/6 de 18.00 h a 20.00 h  

Qui som? 
David Quesada / Consultor-Coach  

972358033 / 650570254 

davidq@david.quesada.com 

Alguna observació? 
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On som? 

One-to-One English. Clases particulares de inglés 

c/ Sant Antoni, 321. D2-S1 

Què fem? 
English lessons 

Com ho fem? 
El que fan és preparar a nens i nenes per aconseguir el certificat 

d’anglès. Amb això, es vol preparar per a tots els exàmens, tot realitzant 

jocs i de manera divertida, la qual cosa fa que aprenguin un idioma 

estranger de forma diferent i alegre.  

Què ens plantegem?  
- Fer deures. 

- Preparar per exàmens.  

- Treballar a través del joc. 

- Ajudar amb els deures d’altres matèries en anglès.  

Quin preu? 

12,5€/ 1hora.  
Quants hi participen? 

13 alumnes.  Places il·limitades segons combinació horària. 

Quina durada? 
 De dilluns a dissabte: 

De 3 a 4 anys  30 minuts cada sessió a triar de  dos dies a la 

setmana 

De 5 a 18 anys  1 hora a triar els dies que vulguin  

Qui som? 
Janneke 

727768103 

inglesblanes@gmail.com  

Alguna observació 
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On som? 

Classes d’anglès i estades a l’estranger amb família  

c/ Sant Pere Màrtir, 74, baixos. D2-S1 

Què fem? 
Classes de reforç d’anglès  

Com ho fem? 
Es prepara  a nens i nenes per aconseguir el certificat d’anglès i fer 

estades a l’estranger.  Es fa a través de  jocs i de manera divertida, la 

qual cosa fa que aprenguin un idioma estranger de forma diferent i 

alegre. 4 habilitats fonamentals, la parla, la comprensió, la lectura i 

l’escriptura, amb les nocions de gramàtica adequades al nivell i habilitat.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre anglès amb un servei de qualitat. 

Quin preu? 

De 3 a 5 anys  50€/mes. 

De 6 a 18 anys  60€/mes. 
Quants hi participen? 

140-150 participants. 

Quina durada? 
Depèn del nivell, dos cops per setmana. 

Qui som? 
Anna Moran i Andrew Malcolm 

Amm_blanes@hotmail.com 

972354008 

Alguna observació? 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:Amm_blanes@hotmail.com


 
 

 328  

 

 
On som? 

Club Espai Pàdel Blanes 

Crta. de Tordera, Km 5,4 (al costat de la ciutat esportiva). D2-S5 

Què fem? 
Escola de Pàdel 

Com ho fem? 
Es fan classes de pàdel i competicions.  

Què ens plantegem?  
- Aprendre gaudint. 

- Exigència de competició.  

Quin preu? 

 Escola base Escola competició 

1 dia a la setmana 35€ 60€ 

2 dies a la setmana 52€ 90€ 

 
Quants hi participen? 

90-100 participants. Una capacitat màxima de 120-130.  

Quina durada? 
De dilluns a dissabte a triar les hores que convinguin als participants.  

- De 3 a 4 anys 45 min cada sessió. 

- De 5 a 18 anys poden escollir entre 1 hora o 1 h 30 min .  
Qui som? 

Oriol  

620507788 

espaipadel@gmail.com 

Alguna observació? 
- Es fa casal de Setmana Santa, d’estiu, de Nadal. 

- Altres instal·lacions com piscina i altres serveis. 
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On som? 
 Viu cantant 

Què fem? 
Viu cantant  

Com ho fem?  

El teu somni és cantar, ballar o fer teatre? Vols fer amics i viure noves 

experiències? Un equip de professors titulats amb molts anys 

d’experiència en les disciplines de cant, música, teatre, ball, etc. volem 

ensenyar-te el millor que sabem. Dues hores setmanals seguides on es 

treballarà tècnica vocal, llenguatge musical, repertori, interpretació, 

expressió corporal, coreografies exclusives per als  musicals, etc. 

Què ens plantegem?  
Gaudir de la música i de la diferència generacional dels nostres artistes i 

així posar en pràctica tot el que aprenem amb actuacions, concerts i 

espectacles musicals.  

Quin preu? 

60€ mensuals/2h setmanals seguides (en cas d’extraescolar 50€ i la 

matrícula 15€) 

30€ matrícula inscripció i per material (samarreta Viu Cantant i carpeta). 
Quants hi participen? 

15 nens.  
Quina durada? 

De matí i tarda, per a adults i per a nens, també a les escoles com a 

activitat extraescolar.  

De 14.00 h -15.45 h , els dimarts.  

Qui som? 
Cristina Pozo 

659791907 

Alguna observació? 
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On som? 
 Curs extraescolar 

Què fem? 
Èxit personal i assoliment d’objectius 

Com ho fem?  

Per mitjà del Mètode Seikiyum, treballem en grup on guiem i fem un 

seguiment personalitzat de l’alumne acompanyant-lo a identificar i assolir 

els seus objectius, proveint-lo d’aquelles creences i valors més adients 

per a ell i el seu entorn i facilitant les eines necessàries per aconseguir-

los. 

Què ens plantegem?  
L’autorealització i satisfacció personal dels alumnes. Que els alumnes 

obtinguin el seu nivell òptim d’autoestima, confiança i seguretat per 

créixer sans, responsables i autònoms, i així poder assolir els seus 

objectius i èxit personal en qualsevol àmbit de la seva vida.  

Quin preu? 

És de 50€ mensuals per alumne que s’abonaran entre el dia 1 i 5 de 

cada mes. El pagament també es podrà fer trimestralment.  
Quants hi participen? 

Segons la demanda.  
Quina durada? 

1 sessió a la setmana de 13.45 h a 15.00 h o bé de 17.00 h a 18.15 h 

Altres horaris a  consultar.  

Qui som? 
Ferran Aran 

696373623 

Alguna observació? 
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On som? 

Acadèmia – centre d’estudis CEMAR  
c/ València, 1,  Blanes, 17300. D2-S4 

Què fem? 
Centre d’estudis on s’ofereix el servei de reforç escolar i logopèdia 

Com ho fem?  

Atenció integral d'infants, adolescents i adults en àrees de l'educació 

com reforç escolar (primària, ESO i batxillerat), reforç d’anglès, tècniques 

d’estudi i servei de logopèdia. El nostre grup d’especialistes són 

qualificats i amb experiència clínica i docent.  

Tots els professionals del centre treballem de manera coordinada amb 

una òptica multidisciplinària  realitzant reunions de seguiment amb pares 

i escoles.  

Què ens plantegem?  
Oferim una atenció personalitzada per dissenyar les millors estratègies 

d’aprenentatge i per una òptima evolució de l’alumne. 

Quin preu? 

Variable.  
Quants hi participen? 

Alumnes amb dificultats d’aprenentatge, nombre  variable.   

Quina durada? 
Curs escolar, juliol i agost.    

Qui som? 
Íngrid  

cemarblanes@gmail.com  
629.239.510 

Alguna observació? 

Infantil Primària Secundària Batxillerat/cicles 

0/1/2 3 4 5 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

mailto:cemarblanes@gmail.com


 
 

 332  

 

 
On som? 

Escola de dansa Miriam Beltrán  

Av. Joan Carles I 29 Bx. Blanes, 17300.  
Què fem? 

Dansa  
Com ho fem?  

Dansa.  

Què ens plantegem?  
Donar un ensenyament de qualitat, orientar a pares  I alumnes en el mon 

de les arts escèniques, promocionar, difondre i potenciar la dansa a tots 

els àmbits per fer-la arribar a totes les edats I nivells. Seguim la 

metodología  de la Royal Academy of dance. 

Quin preu? 

Consultar amb l’escola.  
Quants hi participen? 

15 per classe.   

Quina durada? 
10 mesos. 

Qui som? 
Miriam Beltrán 

info@dansambeltran.com 

972335016 

Alguna observació? 
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On som? 

Associació de Dansa Élancé 

Avda la Pau, 18. 17300 Blanes (Girona) 

Què fem? 
Dansa  

Com ho fem?  

Es una associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’ agrupar escoles 

de dansa, i promoure activitats de dansa com una activitat professional, 

educativa, cultural y artística 

Volem promoure iniciatives que millorin la formació dels nostres ballarins 

i afavorir als nostres alumnes amb cursos, concursos i beques. 

Contribuir al desenvolupament cultural, incentivar a ballarins i mestres a 

un intercanvi d’experiències enriquidores que contribueixin al 

perfeccionament de la dansa i al seu creixement, i descobrir talents. 

Oferir gales benefiques, dansa per a la marató de tv3, gala del dia 

mundial del parkinson entre altres, crear festivals de dansa com trobades 

entre acadèmies. 

Crear una companyia de dansa sobre el fi de ser la imatge de 

l’associació. 

Oferir dansa com activitats per a discapacitats 

Apropar la dansa a famílies sense recursos 

Oferir una beca anual 

Què ens plantegem?  
El nostre objectiu és ajudar a la difusió de la dansa en tots els seus estils 

i disciplines, organitzar gales, mostres de dansa, concursos i trobades de 

dansa . 

Quin preu? 

Consultar amb l’escola.  
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Quants hi participen? 

250 nenes i nens 

Quina durada? 
Tot l’any. 

Qui som? 
associaciodansaelance@gmail.com 

655 593 766 

Alguna observació? 
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On som? 

Escola de dansa Daina 

Avda la Pau, 18. 17300 Blanes (Girona) 

Què fem? 
Dansa  

Com ho fem?  

L’ Escola de Dansa Daina va obrir les seves portes l’ any 1988 des 

d’aquell moment i fins ara el nostre objectiu és primordialment donar una 

formació de qualitat tant pels qui busquen una possible sortida 

professional, com pels que tan sol pretenen fer una activitat de lleure, 

per això el nostre equip docent està format per professionals, amb 

experiència escènica i amb formació pedagògica. 

Dins de cada modalitat, els grups s’ estructuren en funció de  l’edat i el 

nivell dels alumnes, els grups són mixtes i reduïts per tal de poder oferir 

un ensenyament de qualitat. 

Seguim un programa formatiu tècnic i artístic basat en la filosofia de 

dues de les institucions mes reconegudes mundialment en el món de l’ 

ensenyament de la dansa a nivell amateur i professional, Royal 

Academy of Dance (RAD) i Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD) que ens deixa les portes obertes per desenvolupar-se 

professionalment. 

Ens interessem pel nostres alumnes de manera individual i global, per 

nosaltres cada alumne és una persona única amb unes necessitats 

específiques, respectem les seves inquietuds i la nostra il·lusió és 

acompanyar-los mentre creixen i donar-los les eines necessàries per a 

caminar cap a la maduresa amb seguretat. 
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Què ens plantegem?  
Oferim un ampli ventall d’ activitat i horaris amb múltiples combinacions, 

per tal de cobrir totes les necessitats dels nostres alumnes i també del 

pares. 

Quin preu? 

Consultar amb l’escola.  
Quants hi participen? 

500 nens i nens 

Quina durada? 
Tot l’any. 

Qui som? 
teresagimenocoll@gmail.com  

655 593 766 

Alguna observació? 
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On som? 

Escola de dansa Esclat 

C/ Esperança , 87-89 Blanes 17300 Blanes (Girona) 

Què fem? 
Dansa, Dansa Pre-Pofesional, activitats dirigides i entrenament.  

Com ho fem?  

Escola de dansa ubicada a Blanes, com a centre de dansa amater i pre-

professional dirigida per Natalia  Pérez Martinez formada i diplomada 

professionalment a l’Ateneo della Danza di Siena; diplomació American 

Ballet Theatre ABT de Nova York. Amb la experiència laboral dintre del 

àmbit cultural al Balletto di Siena. 

 

Iniciació a la dansa 

El programa d’iniciació a la Dansa passa de 3 a 5 anys i és especialment 

per millorar la dansa, psico-motor i expressives de la dansa. Amb la 

introducció dels moviments fonamentals, la personalitat i la creativitat 

dels estudiants es desenvolupen principalment a través de jocs i 

activitats d'animació i l'educació rítmica. 

 

Preparatori a la dansa 

En els primers anys d'estudi, de 6 a 9 anys, el programa de nens en edat 

preescolar pretén desenvolupar un sentit de disciplina i concentració que 

serà el centre del seu futur aprenentatge. L'objectiu és introduir els 

alumnes en els exercicis tècnics i posturals primers. 

 

Formació Pre-professional 

El curs de formació pre-professional té com a objectiu la preparació de 

clàssics i contemporànies ballarins de 10 a 20 anys, facilitant als 

alumnes totes les eines adequades per a accedir al món de la dansa i al 
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món laboral. La inserció en el curs es realitza una proba de nivell, 

selecció i més tard l'entrevista emocional. Les classes estan 

programades proporcional per la divisió en cinc nivells acadèmics, al seu 

torn diversificada entre classes masculins i femenins. A més de l'estudi 

de les assignatures pràctiques, els estudiants segueixen classes 

teòriques a la millora del ballarí cultural. Durant tot el cicle d'estudi 

l'estudiant serà seguit en la inserció en el món del treball, a través de la 

preparació per a les audicions, concursos per Espanya i a l'estranger, 

cursos de formació del mateix sector. A més, amb la possibilitat de 

formació professional dintre Company Fit Dance. 

Els cursos segueixen la metodologia Vaganova i es divideixen en 5 

cursos. Els  alumnes iniciàn el primer curso al voltant dels 3 anys d’edat, 

diversificant el treball en nois i noies. El centre dona la oportunitat 

d’estudiar la dansa clàssica tant de manera amater com cursos per 

adults principiants, y de manera professional siguint un curso de 

formació compost de disciplina acadèmiques:  

CLÀSSIC ACADEMIC / TECNICA PUNTES / TECNICA NOIS / 
PAS A DOS / REPERTORI / CONTEMPORANI / MODERN-JAZZ 
/ CONTACT IMPROVISACIÓ / TEATRE DANSA / HIP HOP / 
BARRA A TERRA I GIMNASTICA PREPARATORIA 

Què ens plantegem?  
L'objectiu principal del Centre és aconseguir una àmplia formació, 

incloent-hi alumnes amb aspiracions professionals i amateurs, així com 

mestres de dansa d'aspirants i internacionals. Amb aquesta finalitat, la 

escola proposa als seus cursos d'especialització d'estudis i posada en 

marxa treball, per tal d'ajudar-los a emprendre la carrera més adequat a 

les seves aspiracions. 

 

Cadascú pot triar el seu itinerari dins l’escola en funció de la dedicació i 

les disciplines que triï (clàssic, contemporani, hi-hop,…). Tenim diverses 

opcions que van des de la iniciació a la dansa a nivell amateur, fins a la 

modalitat d’alumnes que escullen la ruta de pre-professional i es 

preparen a l’escola per accedir a diversos conservatoris oficials a nivell 



 
 

 339  

nacional i internacional o que decideixen presentar-se als exàmens de la 

Royal Academy of Dance de Londres. 

Quin preu? 

Consultar amb l’escola.  
Quants hi participen? 

Depèn del curs. 

Quina durada? 
1h a 3h diàries. Tot l’any. 

Qui som? 
escoladedansaesclat@gmail.com  

660522039 

Alguna observació? 
- instagram @esclat.dansa   

- facebook @escoladedansaesclat 

- Així com també la opció de treballar físicament amb matèries com 

GAC (Treball de gluti, abdomen i cames), CORE, TRX (treball en 

suspensió), Pilates, Gimnasia 3ª Edat, Ioga i Zumba. 
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On som? 

The New kids club  

Avinguda dels Pavos, 39.17300 Blanes (Girona) 

Què fem? 
Anglès, reforç escolar i tallers educatius, casal d’estiu 

Com ho fem?  

Centre dedicat a l’ensenyament de l’anglès per a nens de 1 a 12 anys 

amb mètode propi THE NEW KIDS CLUB METHOD ® 

Què ens plantegem?  
Adquisició de l’anglès com a llengua estrangera d’una manera natural, 

sense CD ni deures, fent immersió total en la llengua i utilitzant activitats 

com jocs, música concursos, reptes... 

Reforç escolar per ajudar a superar TOTES les matèries fins a 

BATXILLERAT 

Tallers creatius: dibuix i pintura, customització roba, Tècniques d’estudi. 

Quin preu? 

50/75€  al mes. 
Quants hi participen? 

De 5 a 10 per classe.  

Quina durada? 
Tot l’any. 

Qui som? 
marinazurita@thenewkidsclub.es  

667020771/872506706 

Alguna observació? 
- Anglès:Esmentat a l’anterior 

- Tallers: personal titulat amb anys d’experiència 

- Casals: setmanes temàtiques i sortides a la piscina 
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 A N N E X  2  M A P A  D E  B L A N E S  


	Presentació
	Introducció
	Justificació
	Descripció general del projecte
	Objectius
	Beneficiaris
	Activitats
	I. ENTITATS PÚBLIQUES
	AMPA
	Cultural
	Esportiu
	Ass. Veïns
	Social
	Religió
	Joventut

	II. EMPRESES PRIVADES
	Ass. Privades

	Conclusions
	Annex 1 Fitxes
	Annex 2 Mapa de Blanes

