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La Fundació Cim d’Estela organitza i gestiona les 
Activitat Extraescolars i de Lleure de l’escola. L’objectiu 
principal és l’oferta de serveis i activitats de qualitat 
per a l’alumnat i les famílies, integrades plenament en 
el Projecte Educatiu i, per tant, amb el denominador 
comú d’educar en el sentit més ampli.

Activitats extraescolars 
Entenem aquestes activitats com un complement de 
la formació integral dels estudiants que permet enfortir 
coneixements i habilitats i potenciar la relació amb els 
companys i companyes per assolir un millor desenvolu-
pament intel·lectual i personal. 

Les diferents activitats extraescolars que s’ofereixen a 
l’escola són:

• Escola de Música

L’objectiu és que l’alumnat aprengui a estimar la  
música, el fet d’expressar-la i crear-la, gaudeixi com-
partint-la, escoltant-la i respectant la producció dels 
companys i companyes, i creixi en la formació musical 
i personal mentre evoluciona i progressa en la pràctica 
de l’instrument. 

Les activitats estan pensades perquè es puguin co-
mençar a qualsevol edat i en qualsevol moment del 
curs i perquè, adaptant-les a cada nivell, tinguin con-
tinuïtat fins al final de l’escolaritat.

• Tallers d’Art i Tecnologia

L’objectiu és desenvolupar, de manera lúdica i educati-
va, la capacitat creativa natural. També són espais per 
experimentar amb diferents llenguatges d’expressió 
fins arribar a trobar-ne un de propi. Tenen un caràcter 
lúdic, representen un joc, estimulen el desenvolupa-
ment motriu i es converteixen en accions útils per a 
l’ensenyament d’altres coneixements. 

Des dels Tallers d’Art i Tecnologia ajudem els nens i 
nenes a descobrir les seves habilitats artístiques i el gust 
per a les expressions culturals. Els transmetem la moti-
vació per aprendre, crear i també inquietuds i estratègi-
es perquè gaudeixin del contacte amb l’art i la cultura. 
Les tecnologies digitals aporten un nou enfocament al 
món artístic en general obrint nous horitzons a explorar.

• Centre d’Idiomes

La finalitat principal del Centre d’Idiomes és ampliar i 
millorar la competència en llengua estrangera de l’a-
lumnat en horari extraescolar. L’organització dels cur-
sos permet que el ritme, els objectius i la metodologia 
siguin diferents als de les aules d’escola. Pretenem 
encoratjar-los en l’aprenentatge de les llengües estran-
geres i, alhora, aconseguir una immersió natural en la 
llengua que estudien. 

A Infantil i Primària organitzem les classes com a 
complement de l’estructura de Cambridge English 
que es fa a l’escola, amb una metodologia més lú-
dica, i treballem especialment les habilitats comu-
nicatives. A partir de 1r de Secundària, els cursos 
s’estructuren, d’acord amb els exàmens de la Univer-
sitat de Cambridge, des del nivell KET fins al nivell 
Proficiency, el nivell superior. A partir de 1r de Secun-
dària, el Centre d’Idiomes ofereix cursos de francès 
i alemany extraescolar amb l’objectiu d’aconseguir 
titulacions oficials. 

• Club d’Esports

Entenem l’esport com una eina fonamental per a la 
formació integral dels infants i dels joves ja que els 
ajuda en el seu desenvolupament físic, personal i 
social. 

L’entrenament és el moment més important en la 
pràctica d’un esport a nivell escolar. Mentre entre-
nen s’aprenen les normes i la tècnica de cada esport, 
es desenvolupen les relacions entre els membres de 
l’equip i la persona que els entrena, adquireixen els 
hàbits i les habilitats d’una pràctica esportiva regla-
da i assimilen l’esforç i la disciplina com a mitjà per 
aconseguir fites.

Més Escola

L’objectiu és obrir l’escola a la participació de les famí-
lies, exalumnes i professorat de totes les escoles amb 
activitats de grup que fomentin la cohesió i satisfacin les 
necessitats dels participants: running, futbol sala, zum-
ba, senderisme, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE
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Lleure, Casals, Colònies i Tallers

El lleure a Cim d’Estela és un projecte pedagògic lúdic 
amb uns objectius que pretenen donar als nens i nenes 
que hi participen eines perquè puguin conèixer-se a si 
mateixos. Al mateix temps, en l’entorn proper de l’esco-
la, els ajudem a desenvolupar habilitats i competències 
de socialització, convivència i cooperació. 

En el marc del lleure organitzem un seguit d’activitats 
que tenen per objectiu la convivència, el respecte a la 
natura i l’autonomia. El mètode per treballar aquests ob-

jectius és el joc i la diversió. Disposem d’una àmplia 
oferta de Casals i Colònies durant els diferents períodes 
de vacances escolars.

S’organitza, per a l’alumnat de 2n cicle de Secundària, 
un camp de treball al Parc Natural de Collserola i per al 
de 1r de Batxillerat, un altre a Les Vinyes.

L’alumnat de Batxillerat té l’oportunitat de formar-se com 
a premonitori/a i així poder col·laborar en les Activitats 
de Lleure amb l’objectiu d’acabar fent de monitors/es o 
entrenadors/es a les diferents escoles.


