
EXTRATALENTS
2022-2023

Dilluns
16-17h

Maximiliano
A partir de 3 anys

40 €

Dilluns - Divendres
16-17h
Diego

A partir de 3 anys
30 € (1d); 60 € (2d)

Dilluns o Dimecres
16:15-17:15h
Joana Maria

Grup 4-7 i 8-11 anys
55 €
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UKELELE

Iniciació al ukelele, grups dividits per nivells.

CAPOEIRA

Art marcial procedent del Brasil que combina diferents moviments d'atac / 
defensa i que a través de l'expressió corporal juntament amb la música de 
forma lúdica pretén millorar les aptituds físiques, psicològiques i socials 
treballant valors des del respecte i la disciplina fent que tota persona tingui 
cabuda independentment de les capacitats i característiques.

PSICOMOTRICITAT EDUCATIVA VIVENCIAL

Jugar és aprendre a viure, jugar és crear, jugar és relacionar-se, jugar és 
expressar-se i comprendre després d'integrar a través del cos. El cos, és 
l'instrument bàsic per a l'aprenentatge, és el receptor i emissor de les 
emocions.



EXTRATALENTS
2022-2023

Dilluns
16-17h

Aitor
A partir de 10 anys

40 €

Dilluns
16-17h
Irene

A partir de 3 anys
37 €

Dimarts
16-17h

Adri
Grup 11-15  anys

40 €
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Gràcies a les eines del teatre improvisat, aprendran a inventar (i actuar) 
històries sense cap mena de guió i a crear personatges al moment. Treuran a 
relluir la seva creativitat en un entorn que fomenta el treball grupal i l'empatia, 
i on l'únic límit és la imaginació.

BREAKDANCE

Segueix el ritme urban, style i desenvolupa els teus talents i la teva 
coordinació. Material necessari: gorra, roba còmoda, genolleres i colzeres.

PATINATGE

Iniciació al patinatge.

TEATRE SECUNDÀRIA



EXTRATALENTS
2022-2023

Dimarts - Dijous  
16-17h

Pep
A partir de 5  anys

25 € (1d); 40 € (2d)

Dimarts - Dijous
16:15-17:15h

Miguel Ángel / Eva
De3 a 11 anys

45 €

Dimarts
16-17h

Dan
A partir de 9 anys

50 €
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ATLETISME

El nostre objectiu és créixer a nivell personal mitjançant l'activitat del Trail, 
explorar i millorar de de l'interior de cada persona respectant els valors del 
trail, sacrifici, col·laboració i respecte cap els altres i l'entorn.

JUDO

Iniciació a les arts marcials.

CERÀMICA

Desenvolupament de diferents tècniques ceràmiques. Classes on es pot 
modelar i treballar l’argila.



EXTRATALENTS
2022-2023

Dimarts - Dijous  
16-17h
Mario

A partir de 6  anys
30 € (1d); 50 € (2d)

Dimecres
16-17h

Montse
De 4 a 8 anys

30 €

Dimecres
16-17h
Arnau

De 8 a 11 anys
70 €
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BÀSQUET

Iniciació al bàsket a través del joc cooperatiu. 

DIVER EMOCIÓ

Treballarem cada una de les emocions a través del cos, a través de ritmes, 
cançons, ioga, ball, circuits, art i moviment. Sessió setmanal on poder 
expressar la nostra emoció a través del cos i donar-li un nom, lloc, i una sortida.

DRON PRIMÀRIA

Iniciació al vol, programació i muntatge de drons.



EXTRATALENTS
2022-2023

Dimecres  
16-17:30h

Esther
A partir de 10 anys

50 €

Dimecres
16-17h

Piti
A partir de 6 anys

60 €

Dijous
16-17h
Arnau

A partir de 12 anys
70 €
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CINEMA

Qui diu que fer cine és cosa de grans? Tenim les ganes, la creativitat i les eines 
per fer realitat tot allò que ens proposem. En aquest taller de cinema ens 
submergirem en el llenguatge audiovisual per ser els protagonistes de la nostra 
pròpia pel·lícula, curtmetratge o el que surti! Haureu d’esperar a l’estrena!

CUINA

Classes de cuina per a promoure hàbits saludables i motivar-los a ficar les 
mans en la massa amb receptes sanes, senzilles i delicioses.
Les classes combinen el plaer de la cuina amb pautes per a portar una 
alimentació saludable i equilibrada. Us espero petits xefs!

DRON SECUNDÀRIA

Iniciació al vol, programació i muntatge de drons.



EXTRATALENTS
2022-2023

Dijous
16-17h

Adri
Grup 5-10 anys

40 €

Dijous
16-17h
Jeroni

A partir de 3 anys
30 €

Divendres
16-17h

Maximiliano
A partir de 5 anys

50 €
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Gràcies a les eines del teatre improvisat, aprendran a inventar (i actuar) 
històries sense cap mena de guió i a crear personatges al moment. Treuran a 
relluir la seva creativitat en un entorn que fomenta el treball grupal i l'empatia, 
i on l'únic límit és la imaginació.

TEATRE PRIMÀRIA

ESCACS

Endinsa't en el món dels escacs, domina l'estratègia, la intuïció i l'agilitat 
mental.

GUITARRA

Iniciació a la guitarra, grups dividits per nivells.
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Divendres
16:20-17:45h

Ana María
De 7 a 11 anys

60 €

Divendres
16:10-18:30h

Magdalena
A partir de 10-11 anys

28 € / taller

Divendres
16-17h
Sarah

A partir de 3 anys
47 €
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ART CONTEMPORANI

Introducció a tot tipus de tècniques i estils artístics. Diferents tècniques de 
dibuix i pintura. Creació imaginativa. Artístes contemporanis.

DISSENY DE MODA

Taller de disseny de moda on podràs crear el teu propi vestit, bossa, pantalons i 
faldilla. Nosaltres posem les màquines de cosir, patrons, dissenys i 
coneixement, i tu pots anar a casa amb una peça única i creada per tu. Tallers 
solts o continuats.

BALLET

Iniciació al ballet.



EXTRATALENTS
2022-2023

Divendres
16-17h

Edu
A partir de 8 anys

27 €

Dissabte
10-11:30h

Ana María
De 7 a 11 anys

60 €

Dissabte
10-12:30h

Magdalena
A partir de 10-11 anys

28 € / taller
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Activitat esportiva dirigida a nins a partir de 2ºep. Una vegada que tinguem les 
edats i nivells dels interessats us podrem dir quins grups tiren endavant.
L'activitat es farà en les pistes esportives de Es Garrovers.

FUTBET

ART CONTEMPORANI

Introducció a tot tipus de tècniques i estils artístics. Diferents tècniques de 
dibuix i pintura. Creació imaginativa. Artístes contemporanis.

DISSENY DE MODA

Taller de disseny de moda on podràs crear el teu propi vestit, bossa, pantalons i 
faldilla. Nosaltres posem les màquines de cosir, patrons, dissenys i 
coneixement, i tu pots anar a casa amb una peça única i creada per tu. Tallers 
solts o continuats.
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Dissabte
10-11h

Clio
De 3 a 5 anys

50 €

Dissabte 
11-12h

Clio
De 6 a 8 anys

50 €

Dissabte
12-13h

Clio
De 9 a 11 anys

50 €
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FUN ENGLISH

Gaudirem de l'idioma jugant, cantant, ballant, contant contes, experimentant 
amb creacions plàstiques, representant teatrillos… I podran continuar aprenent 
les bases de la llengua gaudint i guanyant confiança i fluïdesa en anglès. Come 
and join the fun!

FUN ENGLISH

Gaudirem de l'idioma jugant, cantant, ballant, contant contes, experimentant 
amb creacions plàstiques, representant teatrillos… I podran continuar aprenent 
les bases de la llengua gaudint i guanyant confiança i fluïdesa en anglès. Come 
and join the fun!

FUN ENGLISH

Gaudirem de l'idioma jugant, cantant, ballant, contant contes, experimentant 
amb creacions plàstiques, representant teatrillos… I podran continuar aprenent 
les bases de la llengua gaudint i guanyant confiança i fluïdesa en anglès. Come 
and join the fun!



EXTRATALENTS
2022-2023

Dimarts
16-17h
Maria

6-7 anys
55 €

Dimecres
16-17h
Maria

8-11 anys
55 €

Dijous
16-17h
Maria

12-15 anys
55 €
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Cant modern, a través de cançons modernes, repertori, tècniques 
encalentiment, afinació i tècnica vocal moderna.

YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA

Cant modern, a través de cançons modernes, repertori, tècniques 
encalentiment, afinació i tècnica vocal moderna.

YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA

Cant modern, a través de cançons modernes, repertori, tècniques 
encalentiment, afinació i tècnica vocal moderna.

YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA
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Dimecres
16:20-17:20h

Ava
5-7 anys

40 €
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ART INFANTIL

Expressar-nos amb pintura, manualitats i diferents tècniques per a conèixer-
nos millor i despertar el nostre costat més artístic.


