
Activitats
extraescolars

del 3 d'octubre al 31 de maig

EDUCACIÓ- LLEURE- ESPORTS

La Llongada

físic, emocional i
inteŀlectual,
de creixement personal, 
de descobriment i
experiència, 
 d’ordenació del
pensament 
de l’establiment dels
vincles afectius i
d’amistat. 

inteŀlectual
esportiu 
lúdic

L’Espai de dinamització
sociocultural que incideix
en el correcte
desenvolupament:

Les propostes es
programen a partir de tres
eixos: 

per tal d’intervenir en un
sentit integral del
desenvolupament de
benestar i salut dels infants.

LA
LLONGADA

Gestiona:

Organitza:

joventut@emdlestartit.cat

609 027 720

http://www.emdlestartit.cat/

Per +info:



Estudi i reforç educatiu creatiu
amb Inteŀligència emocional,
arts, joc... adreçat a: 

Infants de 6 a 12 anys . 

Servei d'atenció directa en
l’estudi i el reforç creatiu
escolar.

Horari: 
(Segons inscripció i programa) 

De dilluns a divendres, de
16:30h a 18:45h

Un dissabte al mes tallers
familiars de 10h a 13h

Lloc:
ESCOLA PORTITXOL

Quota ANUAL de repàs i
lleure:
2 dies d'activitat set  50€
3 dies d'activitat set  60€

Lleure i esports tenen la
possibilitat de pagament en

dues quotes (inscripció/gener)

Les inscripcions son gratuïtes i es
troben disponibles a la web oficial de
l'EMD, apartat Joventut de l'Estartit. Hi
ha un pagament anual de 50€ per
l'accés a totes les activitats de l'any
extraordinàries. 

 

ESPORTEDUCACIÓ i
LLEURE

ESPAI JOVE
Activitats esportives: 
adreçat a:

Iniciació: per a infants de 6 a 12 anys
Especialització: per a joves +12 fins 29
anys.

Horari: 
(Segons inscripció i programa. Opció a possibles modificacions horàries)

de dilluns a divendres 16:30h a 20:30h

LLoc:
SALA POLIVALENT I PATIS
PORTITXOL

Quota ANUAL d'esport:
De 6 a 9 anys  
1 h d'activitat set 40€
2h d'activitat set 50€
4h d'activitat set 70€

10 a 12 anys
1h d'activitat set 40€
2h d'activitat set 50€
4h d'activitat set 70€

+12 anys
2h d'activitat set 60€
4h d'activitat set 80€

Tallers, sortides, xerrades,
assemblees, participació
juvenil... adreçat a:

Joves de 12 a 29 anys 

Horari:

Dimarts i dijous de 16h a 19h 

Un dissabte al mes tot el dia

LLoc:
C/ DE L'ESGLÈSIA Nº100

Inscripcions a l'oficina de l'EMD de l'Estartit a
partir del 5 de SETEMBRE 


