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NOU PROGRAMA

D’AJUTS I BEQUES

Tota la informació d’activitats 

esportives i beques al web

www.barcelona.cat/esports
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A Barcelona, l’esport juga un paper fonamental a nivell històric i social.
És per això que la política esportiva ha de servir per fer de l’esport una eina 
activa i adaptada a les necessitats socials. 

D’aquesta manera, l’esport pot i ha de ser una eina educativa per fer front a 
les desigualtats socials i per promoure un model on l’esport arribi a tothom 
i sigui per a tothom. 

Així, seguint aquest nou model d’esport de proximitat, us presentem 
aquesta guia, on hi trobareu les diferents propostes i activitats esportives 
dirigides a infants i joves en edat escolar i que poden practicar tant dins 
com fora de l’horari lectiu. 

Així mateix, també hi trobareu informació sobre el sistema de subvencions 
a les famílies per tal de garantir l’accés per a tothom a les activitats 
extraescolars. Un sistema que permet la igualtat d’oportunitats en el camp 
de la promoció esportiva. 

Amb l’activitat física i l’esport, infants i joves viuen valors essencials per 
créixer. El treball en equip, la solidaritat, la companyonia, la igualtat, la 
convivència, el respecte i molts altres seran part dels seus aprenentatges 
com a esportistes i com a persones.

Per tot això, us animem a fer ús d’aquesta guia i consultar les opcions i 
oportunitats esportives dirigides als infants i joves de Barcelona.

Marta Carranza
Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona
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Presentació

Des de ja fa molts anys, l’Ajuntament de 
Barcelona és conscient de la potència de 
l’esport com a instrument educatiu i generador 
de salut i, per aquest motiu, vetlla per apropar 
l’activitat física i esportiva a la ciutadania més 
jove de la ciutat. El Pla Barcelona Esport en 
edat escolar (PBE3), a través del programa 
municipal L’esport ens fa més grans, és el 
projecte que engloba tota l’oferta de promoció 
esportiva que des de l’Ajuntament s’adreça a 
la població escolar de la ciutat amb l’objectiu 
que infants i joves incorporin la pràctica física i 
esportiva com un hàbit regular saludable i com 
una font d’aprenentatge de valors ciutadans.

Aquesta guia conté la informació relativa als 
dos grans àmbits d’actuació de L’esport ens fa 

més grans: una primera part amb informació 
relativa a l’oferta d’activitats esportives fora 
d’horari escolar que les entitats homologades 
per l’Institut Barcelona Esports presenten 
a les famílies amb infants i adolescents de 
Barcelona, i una segona part on s’expliquen 
els diferents programes que des de L’escola 
fa esport a la ciutat s’ofereixen als centres 
educatius de la ciutat per complementar 
l’Educació Física curricular.

Esperem que trobeu aquesta informació 
d’utilitat i que pugueu gaudir dels enormes 
beneficis que la pràctica esportiva aporta al 
creixement i desenvolupament personal dels 
infants i joves de la ciutat de Barcelona.

Guia d’oferta esportiva per a 
infants i joves 2015/16 i catàleg 
de L’escola fa esport a la ciutat
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Guia d’Oferta Esportiva 2015/16

Subvencions per a la pràctica 
esportiva i homologació
d’entitats organitzadores
Subvencions a infants i adolescents, 
entre 6 i 17 anys, per a la pràctica 
esportiva

El curs passat l’Ajuntament va posar en marxa 
un nou sistema de subvencions adreçades a 
les famílies, amb la voluntat de facilitar l’accés 
d’infants i joves a la pràctica física o esportiva 
fora d’horari escolar. Enguany es mantindrà 
aquesta convocatòria de subvencions que 
cobrirà una part de la despesa corresponent 
a les activitats esportives recollides als 
programes Descobrim l’esport (educació 
primària) i Fem esport (educació secundària) 
de les famílies que ho sol·licitin i compleixin 
els requisits.

Homologació de les entitats 
organitzadores de les activitats

Aquest procés significa el reconeixement 
qualitatiu de les entitats organitzadores 
d’activitats esportives adreçades a infants 
i joves fora d’horari escolar.

L’homologació té l’objectiu de garantir uns 
estàndards mínims de qualitat de les entitats 
organitzadores en la seva oferta d’activitats, 
també pel que fa a la seva aportació a la 
cohesió social, la qualitat de vida i el benestar 
de la ciutadania de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ

Trobareu tota la informació sobre l’oferta d’activitats, les subvencions i les entitats homologades 
a la pàgina web www.barcelona.cat/esports.
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Guia d’Oferta Esportiva 2015/16

Els programes esportius
i els seus objectius

A Barcelona trobareu milers d’opcions. A la 
pàgina web www.barcelona.cat/esports us les 
presentem distribuïdes en quatre grups d’edat:

Esquitxa. De 0 a 3 anys, educació infantil

A través de les activitats aquàtiques, els 
nadons de 0 a 3 anys es familiaritzen amb un 
nou medi de sensacions i relacions.

Mou-te. De 3 a 5 anys, educació infantil

L’objectiu és potenciar el coneixement 
i el control del propi cos mitjançant el 
desenvolupament de les habilitats motrius 
bàsiques. També es persegueix difondre 
els valors derivats de la relació amb el 
medi i amb altres persones. L’activitat física 
inclosa en aquest programa s’agrupa per 
tipologia d’activitats (atlètiques, aquàtiques, 
gimnàstiques, d’expressió, amb suport 
musical, etc.).

Descobrim l’esport. De 6 a 11 anys,
educació primària

Activitats adreçades a la progressió de les 
habilitats dels infants, amb la intenció que 
reconeguin l’esport com una forma d’aprendre 
i de fer salut i amistats.

Les activitats proposades inclouen activitats 
poliesportives i activitats específiques. Per a la 
franja d’edat compresa entre els 6 i els 8 anys, 
us recomanem l’activitat poliesportiva, malgrat 
que en alguns casos l’oferta també recull 
activitats d’una sola modalitat esportiva.

Fem esport. De 12 a 18 anys,
educació secundària

Inclou els programes que persegueixen 
consolidar la pràctica d’activitat física i 
esportiva com a hàbit saludable i d’ocupació 
de lleure entre el jovent.

Les activitats proposades són molt diverses: 
des de programes d’activitats físiques amb 
suport musical fins a l’entrenament amb un 
equip que participa en competicions, passant 
per grups d’amics que es troben per entrenar
i jugar lligues informals.

Amb relació a la participació d’infants i joves 
amb discapacitat, quan el seu tipus i grau ho 
permetin, el plantejament de l’oferta d’aquesta 
guia ha de possibilitar la seva inclusió. 
El programa municipal L’esport inclou ofereix 
a les entitats organitzadores un programa 
de formació i un servei d’assessorament 
per ajudar-les a aconseguir-ho. L’oferta 
també recull activitats adaptades a diverses 
discapacitats.
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L’Ajuntament, conscient del potencial educatiu 
i generador de cohesió social de l’esport, vol 
generar nous nuclis de pràctica d’activitat 
física i d’esport a centres educatius i espais 
públics d’arreu de la ciutat on l’oferta 
és escassa. Amb el programa Convivim 
esportivament, desenvolupat per la Fundació 
per l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB), 

s’aborda la promoció de l’esport com un 
instrument d’interacció, convivència, proximitat 
i participació entre els infants i joves de 
Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir també la 
seva incorporació a clubs i entitats dels barris. 
A través de la promoció d’activitats esportives, 
tot el jovent podrà trobar diferents alternatives 
per ocupar saludablement el seu temps lliure.

Convivim esportivament.
Més accessibilitat,
més cohesió social

Guia d’Oferta Esportiva 2015/16
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El Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona (CEEB)

Com a entitat singular de la ciutat, el Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) 
desenvolupa diferents programes i actuacions 
per encàrrec de l’Ajuntament que reforcen el 
paper de l’esport a la vida dels infants i joves 
de la ciutat.

Organització d’activitats i
de competicions esportives

Una de les principals activitats del CEEB és 
l’organització de competicions esportives de 
format divers com les que hem explicat a 
l’apartat anterior. Per a aquest curs 2015/16, el 
CEEB presentarà una oferta de 35 modalitats 
esportives diferents.

Aquestes activitats es complementen amb 
altres de formats no competitius: trobades, 
jornades d’iniciació o lligues recreatives.

Formació d’agents relacionats
amb l’esport en edat escolar

Des de ja fa anys, el CEEB organitza cursos de 
formació de Tutors i Tutores de joc (àrbitres i 
jutges) per dirigir les activitats competitives 
que organitza. A més, també ofereix la 
possibilitat de realitzar cursos de formació 
bàsica per a educadors esportius, aprofitant 
períodes de vacances, com també monogràfics 
adreçats a mestres i professorat d’Educació 
Física.

Activitats de promoció esportiva en horari 
escolar que complementen l’oferta municipal 
i que s’adrecen als centres educatius com 
a reforç de l’assignatura d’Educació Física. 
Amb l’objectiu de donar a conèixer pràctiques 
físiques i esportives poc conegudes i de 
promoure la seva pràctica fora de l’horari 
escolar, el CEEB organitza diferents formats 
d’activitat als que els centres educatius 
poden sol·licitar participar. Alguns exemples 
d’aquestes activitats són: sessions de tast 
d’esports minoritaris, torneigs intercentres 
adreçats a educació secundària, etc.

Per a més informació:

informacio@elconsell.cat
www.elconsell.cat

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Centre Esportiu Municipal Mar Bella
Av. Litoral, 86 08005 - Barcelona
Tel. 93 219 32 16

Guia d’Oferta Esportiva 2015/16
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AMPA CEIP Drassanes
933 189 733 / 635 094 839
ampadrassanes@gmail.com

activitats de patinatge

AMPA Escola Cervantes
932 682 050
www.xtec.cat/centres/a8001789
juntadirectivacervantes@gmail.com

activitats de lluita
bàsquet
dansa contemporània

AMPA Escola Poeta Foix
932 018 152
ampapoetafoix.blogspot.com
ampafoix@yahoo.es

activitats aquàtiques
natació

Associació Esportiva Cervantes 
Casc Antic
656 468 445
cervantes.cascantic@gmail.com

bàsquet

Associació Esportiva Ciutat Vella
933 022 877
www.aeciutatvella.cat
administracio@aeciutatvella.cat
coordinacio@aeciutatvella.cat

bàsquet
circ
dansa
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
patinatge
taekwondo
voleibol

Casal dels Infants per l’Acció Social 
als Barris
932 682 033
lasallecomtal@lasalle.cat

bàsquet
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
patinatge
taekwondo

Ciutat Vella
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Ciutat Vella

Centre Esportiu Municipal 
Can Ricart - Club Lleuresport
934 417 526
www.canricart.com
canricart@lleuresport.cat

activitat amb suport musical
activitats aquàtiques
ball
bàsquet
capoeira
futbol sala
iniciació esportiva
kungfu
natació
running
taekwondo
voleibol
zumba

Closques Serveis Educatius 
i de Lleure, SL
933 071 337 / 644 215 111  
www.closques.cat
closques@closques.cat

activitats aquàtiques

Club Bàsquet Ciutat Vella
686 562 100
cb.ciutatvella@gmail.com

bàsquet
karate

Club Futbol Sala Centre Compartir
933 184 783
www.maristes.cat
centrecompartir.cfs@maristes.cat

futbol sala

Club Natació Atlètic Barceloneta
932 210 010
www.cnab.org
cnab@cnab.org

activitats aquàtiques
natació
pàdel

Club Natació Barcelona
932 214 600
www.cnb.es
cnb@cnb.es

activitats aquàtiques
futbol 5
iniciació esportiva
karate
multiesports
natació
natació adaptada
natació sincronitzada
pàdel
salts de trampolí
triatló
voleibol
waterpolo

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

circ
hip-hop
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Ciutat Vella

Escola Pia Sant Antoni
934 410 605
www.santantoni.escolapia.cat
santantoni@escolapia.cat

activitats de lluita
activitats de relaxació
bàsquet
dansa clàssica
escacs
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
judo
patinatge
skate
tennis taula
voleibol

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

criquet
dansa moderna
multiesports

Fundació Privada Claror
934 761 392
www.claror.cat
fundacio@claror.cat

activitats aquàtiques
natació
voleibol

La Salle Comtal
932 682 033
lasallecomtal@lasalle.cat

bàsquet
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
patinatge
taekwondo
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Àbac Serveis
933 601 044
www.abacserveis.com
abac@abacserveis.com

activitats d’expressió
bàsquet
dansa
escacs
funky – hip-hop
futbol sala
iniciació esportiva
judo

AESC - Ramon Llull
932 654 907
www.aescbcn.com
aescbcn@aescbcn.com
activitats d’expressió
bàsquet
circ
escalada
funky – hip-hop
futbol sala
joc motriu i sensorial
motricitat
multiesports
patinatge
patinatge artístic
taekwondo

AMPA Escoles Fàsia Eixample-Sarrià
932 152 323
www.escolesfaisa.es
ampafasia@gmail.com

bàsquet adaptat
dansa
futbol sala adaptat
judo adaptat
motricitat

Associació Diverjoc Font d’en Fargas
934 358 936
www.diverjoc.net
info@diverjoc.net

bàsquet
dansa
expressió corporal
futbol sala
iniciació esportiva
natació
patinatge
tennis

Eixample
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Eixample

Associació Esportiva Escolar 
Institut Jaume Balmes
934 870 301
www.jaumebalmes.net
a8013111@xtec.cat

activitats atlètiques
bàsquet
curses d’orientació
futbol sala
hip-hop
tamborí
voleibol

Associació Esportiva l’Eixample
934 234 350
ae-eixample.cat
contacta@ae-eixample.cat

activitat amb suport musical
activitats aquàtiques
activitats d’expressió
aeròbic
ball modern
bàsquet
escacs
funky – hip-hop
futbol sala
gimnàstica rítmica
hip hop
iniciació esportiva
ioga
judo
karate
motricitat
multiesports
natació
patinatge
patinatge artístic
voleibol

Associació Esportiva Promosport 
Barcelona
649 216 881
http://promosportbcn.jimdo.com
info@promosportbcn.com

activitats de lluita
bàdminton
ball esportiu
bàsquet
circ
funky – hip-hop
futbol 5
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
patinatge
voleibol

Avolar Ultimate Frisbee
659 821 473 / 722 265 122
www.ultimatebarcelona.com
avolar.bcn@gmail.com

ultimate

Club Bàsquet Roser
639 143 010
cproser.cat
cproser1933@gmail.com

bàsquet
iniciació esportiva

DIVER’S Associació d’Esplai
934 464 291 / 662 518 526 
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

dansa

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs
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Eixample

Escola Sagrat Cor - Diputació
932 656 361
www.sagratcordiputacio.com
secretaria@sagratcordiputacio.com

bàsquet
dansa
dansa jazz
gimnàstica artística
iniciació esportiva
judo
motricitat
multiesports
voleibol

Escola Urgell
934 530 299
www.escolaurgell.com
urgell@escolaurgell.com
mireia_benlliure@hotmail.com

bàsquet
futbol

Eurofitness Sant Miquel
934 447 386
www.eurofitness.com
santmiquel@eurofitness.com

natació

Federació Catalana de Natació
934 109 261
www.piscinasantjordi.cat
direcciopsj@natacio.cat

activitats aquàtiques
natació
natació sincronitzada
salts de trampolí

Fundació AMPA Col·legi Lestonnac
932 159 900
ampa@lestonnac-bcn.cat

activitats aquàtiques
bàsquet
iniciació esportiva
natació
voleibol

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

dansa moderna
futbol sala
tennis taula

Fundació Privada Claror
934 761 392
www.claror.cat
fundacio@claror.cat

activitats aquàtiques
bàdminton
bàsquet
dansa moderna
futbol 5
futbol sala
gimnàstica rítmica
hip-hop
iniciació esportiva
judo
motricitat
multiesports
natació
patinatge
patinatge artístic
voleibol
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Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús
933 183 704
www.casp.fje.edu
info.casp@fje.edu

activitats aquàtiques
activitats gimnàstiques
bàsquet
futbol sala
gimnàstica artística
gimnàstica rítmica
hoquei patins
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
voleibol

JOCVIU Associació Esportiva
933 033 982
www.jocviu.cat
jocviu@jocviu.cat

joc motriu i sensorial

Naïfar
933 257 712
www.naifar.com
info@naifar.com

aeròbic
ballet
bàsquet
funky – hip-hop
futbol sala
motricitat
multiesports
patinatge
voleibol

ONCE - Centre de Recursos
932 381 111
educacion.once.es
dhm@once.es

atletisme adaptat
futbol sala adaptat
golbol
multiesports
natació adaptada

Penya Barcelonista Anguera
933 212 401
www.pbanguera.cat
pbanguera@telefonica.net

futbol

Penya Barcelonista Cinc Copes
932 654 026
www.pbarcelonistacinccopes.com
info@pbcinccopes.com

futbol
iniciació esportiva

UD Parc
932 654 026
www.udparc.com
udparc@yahoo.es

futbol
iniciació esportiva

Unió Esportiva Gaudí
932 464 982
www.uegaudi.com
almasque@telefonica.net

bàsquet
motricitat

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

activitats d’expressió
bàsquet
funky – hip-hop
futbol sala
voleibol

Eixample
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Àbac Serveis
933 601 044
www.abacserveis.com
abac@abacserveis.com

activitats de patinatge
activitats d’expressió
bàsquet
dansa
dansa moderna
escacs
futbol sala
iniciació esportiva
judo
patinatge

ACE Sansur
678 70 40 04
www.sansur.org
pomaredaj@gmail.com

futbol sala

Agrupació Atlètica Catalunya
934 238 035
www.aacatalunya.net
secretaria.aac@gmail.com

activitats atlètiques
atletisme

Aigua Esport i Salut SL
934 234 041
www.picornell.cat
info@picornell.cat

activitats aquàtiques
iniciació esportiva
natació
natació sincronitzada

AMPA CEIP Barkeno
675 908 438
ampabarkeno@hotmail.com

ball
karate
natació

AMPA Escola Perú
933 318 893
www.xtec.cat/centres/a8002022
escolaperu@gmail.com

activitats aquàtiques
activitats de patinatge
bàsquet
dansa moderna
patinatge

Sants-Montjuïc
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Associació Esportiva Barnafutbol 04
657 921 995
aebf04@gmail.com

futbol

Associació Esportiva Dist. IX 
Sant Andreu - UBAE
933 464 601
www.aesantandreu.org
info@aesantandreu.org

futbol sala
iniciació esportiva
judo
patinatge

Associació Esportiva Escolar Institut 
XXV Olimpíada
932 89 06 36
www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn/index.html
gramirez@xtec.cat

activitats de lluita
bàsquet
futbol sala
hip-hop
voleibol

Associació Esportiva l’Eixample
934 234 350
ae-eixample.cat
contacta@ae-eixample.cat

activitat amb suport musical
activitats d’expressió
dansa moderna
escacs
futbol sala
iniciació esportiva
motricitat
multiesports
natació
patinatge
patinatge artístic

Associació Esportiva Promosport 
Barcelona
649 216 881 / 644 171 668
http://promosportbcn.jimdo.com
info@promosportbcn.com

activitats de lluita
bàsquet
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
motricitat
voleibol

Associació Futbol Poble Sec
678 464 327 (Clemente) / 673 130 377 (Natalia)
www.poblesec.futbol
secretaria@poblesec.futbol

futbol
futbol sala
futbol 7

Barcelona Universitari Club
933 255 362
www.buc.cat
esportiu@buc.cat

iniciació esportiva
rugbi

Bàsquet Ateneu Montserrat
934 317 555
www.basquetbam.cat
info@basquetbam.cat

bàsquet

Catalònia Hoquei Club
932 842 727
cataloniahc@movistar.es

hoquei herba

Sants-Montjuïc
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Sants-Montjuïc

Centre Esportiu Municipal Can Ricart - 
Club Lleuresport
934 417 526
www.canricart.com
canricart@lleuresport.cat

aeròbic
judo

Centre Municipal d’Escalada: 
Climbat La Foixarda
932 925 480
www.climbat.com
lafoixarda@climbat.com

escalada

Centro Cultural Estrellas Altas
678 841 577
afernandezg@bcn.cat

dansa

Chess Education and Technology SL - 
EDAMI
932 385 352
www.edami.com
info@edami.com

escacs

Club Arc Montjuïc
622 310 464
www.arcmontjuic.es
informacio@arcmontjuic.es

tir amb arc

Club Beisbol Barcelona
600 930 542
www.beisbolbarcelona.com
admin@beisbolbarcelona.com

beisbol
softbol

Club de Bàsquet Sant Antoni 
Poble Sec
645 466 630
www.cbsantantoni.com
cbsa@cbsantantoni.com

bàsquet

Club Esportiu APA Poble Sec
934 433 763
www.apapoblesec.com
apapoblesec@gmail.com

futbol
iniciació esportiva

Club Esportiu Handbol BCN 
Sants UBAE
685 576 733
www.bcnsants.net
handbolbcnsants@gmail.com

handbol

Club Esportiu INEF-BCN
934 255 445
www.clubinefbcn.cat
clubinefbcn@gmail.com

acrobàcia
activitats gimnàstiques
gimnàstica artística
iniciació esportiva
motricitat
rugbi

Club Esportiu La Marina
630 673 584 / 932 966 610
www.actiweb.es/clubesportiulamarina
andfarmol@gmail.com 
andreu.farrera@telefonica.net

bàsquet
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Sants-Montjuïc

Club Esportiu Maristes Sants - 
Les Corts
934 908 625 / 933 326 900
www.maristes.cat/slc
santscorts.serveis@maristes.com

ball esportiu
bàsquet
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
multiesports
natació
patinatge artístic

Club Esportiu Mediterrani
934 315 855
www.mediterrani1931.com
rmendieta@mediterrani1931.com

activitats aquàtiques
dansa jazz
futbol sala
gimnàstica rítmica
joc motriu i sensorial
judo
karate
natació
natació amb aletes
natació sincronitzada
waterpolo

Club Esportiu Sants Gimnàstic
635 081 252
santsgimnastic@gmail.com

gimnàstica artística

Club Esportiu Terra Negra
933 290 459 / 663 939 362
www.clubterranegra.com
tn@clubterranegra.com

futbol sala

Club Futbol Sala Centre Compartir
933 184 783
www.maristes.cat
centrecompartir.cfs@maristes.cat

futbol sala

Club Gimnàstic Barcelona
679 216 790
www.clubgimnasticbarcelona.com
clubgimnasticbarcelona@gmail.com

activitats gimnàstiques
gimnàstica artística

Club Natació Joan Pelegrí FCH
934 316 200
www.clubnataciojoanpelegri.cat
clubnatacio@joanpelegri.cat

activitats aquàtiques
natació
natació sincronitzada
salts de trampolí

Club Voleibol Barcelona - Barça
666 497 884 / 666 497 895
www.cvbarcelona.cat

voleibol

Col·legi Maristes Sants - Les Corts
934 908 625 / 933 326 900
www.maristes.cat/slc
santscorts.serveis@maristes.com
cemaristes.slc@gmail.com

ball esportiu
bàsquet
futbol sala
iniciació esportiva
multiesports
natació
patinatge artístic
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Sants-Montjuïc

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

bàsquet
gimnàstica rítmica
judo

Escola Club de Futbol Performance
639 402 700
ecfperformance@yahoo.es

futbol
futbol 7

Escola de Futbol Ángel Pedraza
639 962 076
www.efangelpedraza.com
efangelpedraza@gmail.com

futbol
futbol 7

Escola Proa (APBSM)
934 219 529
www.escola-proa.cat
escolaproa@escola-proa.cat

activitats aquàtiques
activitats d’expressió
atletisme
bàsquet
escacs
funky – hip-hop
futbol sala
handbol
motricitat
multiesports
natació
voleibol

Esportiu Badrena
934 905 644
www.badrena.net
esportiubadrena@yahoo.es

activitats aquàtiques
funky
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
judo
karate
natació
natació sincronitzada
taekwondo

Fundació Cultural Hostafrancs - 
Centre Montserrat Xavier
934 262 525
www.centremontserratxavier.cat
cmx1904@gmail.com

dansa
futbol sala
iniciació esportiva
patinatge

Fundació Esport i Educació de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

bàsquet
funky – hip-hop
futbol sala
hoquei
iniciació esportiva
patinatge artístic
tamborí
voleibol
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Sants-Montjuïc

Global Sports Business SL
627 974 753
www.globalsportsbussines.blogspot.com.es
paupuntrias@gmail.com

escacs
multiesports
patinatge artístic
tennis

Gòtics Rugby Club
934 587 023
www.escolarugbygotics.com
escolagoticsrc@gmail.com

rugbi

JAC Club Sants
934 227 337
www.jacsants.com
jacsants1935@gmail.com

bàsquet

JOCVIU Associació Esportiva
933 033 982
www.jocviu.cat
jocviu@jocviu.cat

futbol adaptat

Secretariat d’Entitats Sants - 
Hostafrancs - La Bordeta
934 267 973
www.atlesesports.cat
espanyaindustrial@atlesesports.cat

activitats aquàtiques
natació

Societat Esportiva Mercat Nou Magòria
933 396 021
www.mercatnou.cat
info@mercatnou.cat

futbol

Societat Esportiva Sant Medir (Bàsquet)
630 185 208
www.basquetproasantmedir.com
proasantmedir@hotmail.com

bàsquet

TEDI Gestión de Espacios Deportivos
938 029 270
www.tedi-org.com
info@tedi-org.com

bàsquet
dansa moderna
futbol sala
multiesports
voleibol

Unió Esportiva Sants
934 316 408
uesants.cat
uesants@uesants.cat

atletisme
futbol
futbol sala
futbol 7
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Sants-Montjuïc

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

activitats d’expressió
bàsquet
capoeira
circ
dansa
escacs
expressió corporal
funky – hip-hop
futbol sala
handbol
hip-hop
hoquei
hoquei patins
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
judo
multiesports
natació
patinatge
voleibol

Zona Franca FC
606 451 278
www.zonafrancafc.com
zffc@zonafrancafc.com

futbol
futbol sala
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AMPA Escola Les Corts
934 915 058 / 619 544 666
www.ampaceiplescorts.es
info@ampaceiplescorts.es

bàsquet
escacs
futbol sala
gimnàstica artística
iniciació esportiva
judo
natació
patinatge
tennis

AMPA Escola Pau Romeva
934 406 790
coordinacioprex@gmail.com
secretariapr@gmail.com

bàsquet
futbol sala
hip-hop
patinatge

Associació Esportiva Escolar Institut 
Ausiàs March
932 033 332
www.iesausiasmarch.com
a8013172.@xtec.cat

activitats d’expressió
bàsquet
futbol
voleibol

Associació Esportiva Les Corts - UBAE
934 392 704
aelescorts@ubae.cat

bàsquet
futbol sala
gimnàstica estètica
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva

Associació Futbolistes Veterans 
Catalunya
933 303 778
www.afveteranscat.com
futbolbase@afveteranscat.com

futbol

Club Esportiu Les Corts Barcelona
607 851 125
celescortsb@gmail.com

futbol 7

Club Esportiu Mediterrani
934 315 855
www.mediterrani1931.com
rmendieta@mediterrani1931.com

activitats aquàtiques
waterpolo

Les Corts
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Les Corts

Club Joventut Les Corts
934 191 148
joventutlescorts.cat
club@joventutlescorts.net

ball esportiu
bàsquet
futbol sala
iniciació esportiva
voleibol

Club Voleibol Barcelona - Barça
666 497 884 / 666 497 895
www.cvbarcelona.cat
info@cvbarcelona.cat

voleibol

Col·legi Maristes Sants - Les Corts
934 908 625 / 933 326 900
www.maristes.cat/slc
santscorts.serveis@maristes.com
cemaristes.slc@gmail.com

gimnàstica rítmica

Complex Esportiu Municipal Les Corts - 
Euròpolis, SL
933 632 992
info.lescorts@holmesplace.es

activitats aquàtiques
boxa
entrenament funcional 
funky – hip-hop
iniciació als ritmes
kungfu
spinning
tennis taula
zumba

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

dansa
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
judo
patinatge

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Escola Santa Teresa de Lisieux
934 309 318
www.stlisieux.org
escola@stlisieux.org

ballet
escacs
judo
patinatge artístic

Fundació del Bàsquet Català
933 966 620
www.fundaciobasquetcatala.cat
fundacio@basquetcatala.cat

bàsquet
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
motricitat
patinatge
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Les Corts

Gestora Clubs DiR SL
934 504 818
www.dir.cat
info@dir.cat

pàdel

Penya Barcelonista Collblanc-Sants
934 499 063
www.pbcollblanc.com
info@pbcollblanc.com

futbol
futbol 7

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

bàsquet
futbol sala
voleibol
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AMPA Escola Nabí
934 068 408
www.nabi.cat
ampanabi@gmail.com

bàsquet
escacs
futbol sala
iniciació esportiva

AMPA Escola Orlandai
932 030 935
www.xtec.es/ceiporlandai
esport.orlandai@gmail.com

bàsquet
curses d’orientació
iniciació esportiva
voleibol

AMPA Escola Poeta Foix
932 018 152
ampapoetafoix.blogspot.com
ampafoix@yahoo.es

activitats de relaxació
bàsquet
circ
dansa moderna
futbol sala
iniciació esportiva
karate
patinatge artístic
tennis

AMPA Escola Tàber
935 112 129
escola@taber.cat

atletisme
bàsquet
futbol sala
futbol 7
hip-hop
iniciació esportiva
jazz
judo
multiesports
natació
tennis

AMPA Institut Escola Costa i Llobera
932 047 551
costaillobera.informacio@costaillobera.cat

atletisme
bàsquet
futbol 5
hip-hop
jazz
judo
motricitat
multiesports
natació
pàdel
tennis
voleibol

Sarrià - Sant Gervasi
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Sarrià - Sant Gervasi

Associació de Lleure i Esport 
ComKedem
669 720 969
www.comkedem.org
ckm@comkedem.org

bàsquet en cadira de rodes
hoquei en cadira de rodes elèctrica

Associació Esportiva Escolar Institut 
Menéndez Pelayo
932 002 755
www.xtec.cat/ies-menendez-pelayo
alaiseca@xtec.cat; mgestio@gmail.com

bàsquet
futbol sala
voleibol

Associació Esportiva Escolar Institut 
Montserrat
675 136 611
www.aeeinsmontserrat.com
info@aeeinsmontserrat.com

bàsquet
curses d’orientació
fitness
futbol sala
gimnàstica artística
handbol
hip-hop
multiesports
rugbi
voleibol

Centre Parroquial Sarrià - 
Secció de Futbol
932 031 699
www.cpsarria.cat
cpsarria@cpsarria.cat

futbol
futbol 7

Club d’Esgrima SAM
932 040 819
www.esgrimasam.cat
coordinacio@esgrimasam.cat

esgrima
esgrima adaptada

Club Natació Kallípolis
932 802 492
www.kallipolis.cat
kallipolis@kallipolis.cat

natació sincronitzada

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

bàsquet
futbol sala
iniciació esportiva
judo
patinatge

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Escola Pia Balmes
932 178 612
balmes.escolapia.cat
balmes@escolapia.cat

bàsquet
funky – hip-hop
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
judo
natació
running
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Sarrià - Sant Gervasi

Federació Catalana 
de Tennis de Taula
932 800 300
www.fctt.cat
fctt@fctt.org

tennis taula

Fundació Can Caralleu Esport
932 060 968
www.cancaralleu.cat
darino@cancaralleu.cat

activitats aquàtiques
bàsquet
dansa jazz
funky – hip-hop
futbol sala
judo
motricitat
multiesports
tennis
triatló
voleibol

Gestora Clubs DiR SL
934 504 818
www.dir.cat
info@dir.cat

activitats aquàtiques
pàdel
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Àbac Serveis
933 601 044
www.abacserveis.com
abac@abacserveis.com

activitats d’expressió
futbol sala
corfbol

ACIDH - Escola de Vida Montserrat
932 859 977
www.acidh.org
ceevidamontserrat.blogspot.com
activitatsextraescolars@acidh.org

bàsquet adaptat
futbol sala adaptat
handbol adaptat
tennis taula adaptat

AMPA Col·legi Sant Josep 
Germanes Carmelites Missioneres
932 372 019
www.santjosepgracia.org
ampa_santjosep@yahoo.es

bàsquet
dansa
escacs
futbol 5
judo
natació

AMPA Escola Pare Poveda
932 123 375
www.ampapoveda.com
ampa.poveda@gmail.com

bàsquet
dansa jazz
futbol sala
judo
patinatge artístic

AMPA Escola Patronat Domènech
932 370 035
www.bcn.cat/patronatdomenech
coordinacioampapatronat@gmail.com

capoeira
dansa
hip-hop
joc motriu i sensorial
taekwondo

AMPA Escola Pau Casals - Gràcia
932 195 362
monica@garbuix.org

activitat amb suport musical
beisbol
futbol sala
iniciació esportiva
natació
patinatge
tennis taula

Gràcia
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Gràcia

AMPA Escola Turó del Cargol
932 848 102
www.turodelcargol.org
ampa@turodelcargol.org

atletisme
bàsquet
circ
curses d’orientació
dansa
escacs
expressió corporal
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
motricitat

AMPA Institut Secretari Coloma - 
Ludigest
932 853 491 / 607 569 722
www.xtec.es/centres/a8047421
ampa.secretaricoloma@gmail.com

futbol sala
corfbol

Aprenem
931 824 938
aprenem.bcn@gmail.com

natació

Associació Diverjoc Font d’en Fargas
934 358 936
www.diverjoc.net
info@diverjoc.net; gemma@diverjoc.net

futbol sala
patinatge

Associació Educativa Lexia
934 170 739
www.escolalexia.com
a8003774@xtec.cat

bàsquet
futbol sala
iniciació esportiva

Associació Esportiva Gràcia - UBAE
609 449 029
www.aegracia.com
info@aegracia.com

activitats d’expressió
activitats gimnàstiques
futbol sala
gimnàstica artística
gimnàstica rítmica
judo
natació
natació adaptada

Centre Català d’Educació
935 158 067
centres@educacioweb.com

ball
ball modern
patinatge

Chess Education and Technology SL - 
EDAMI
932 385 352
www.edami.com
info@edami.com

escacs

Club Bàsquet Trevol
618 499 296
cbtrevol@gmail.com

bàsquet
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Gràcia

Club Esportiu La Salle Gràcia
932 922 118
www.lasallegracia.org
club.esportiu@gracia.lasalle.cat

activitats gimnàstiques
bàsquet
futbol sala
gimnàstica artística
iniciació esportiva
judo
multiesports
patinatge artístic
voleibol

Club Natació Catalunya
932 134 344
www.cncatalunya.cat
cnc@cncat.org

natació
taekwondo
waterpolo

Club Poliesportiu Euròpolis
932 100 766
www.holmesplace.es
info.sardenya@holmesplace.es

activitats aquàtiques

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

activitat amb suport musical
activitats d’expressió
bàsquet
circ
futbol sala
judo
patinatge

Escola de Bàsquet Vedruna - Gràcia
657 040 391
vedrunagraciabasquet@gmail.com

bàsquet

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Eurofitness
902 222 002
www.eurofitness.com
perill@eurofitnessedu.com

fitness

Fundació del Bàsquet Català
933 966 620
www.fundaciobasquetcatala.cat
fundacio@basquetcatala.cat

bàsquet
bàsquet adaptat
futbol sala
iniciació esportiva
motricitat
multiesports

Fundació Privada Claror
934 761 392
www.claror.cat
fundacio@claror.cat

activitats aquàtiques
bàsquet
dansa jazz
iniciació esportiva
judo
motricitat
natació
taekwondo
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Gràcia

Gràcia Gimnàstic Club
932 841 695 / 652 398 599
gracia.gim.club@gmail.com

gimnàstica artística

Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka
932 103 605 / 617 569 665
www.kostka.fje.edu
josep.alemany@fje.edu

bàsquet
futbol sala
iniciació esportiva
judo
patinatge en línia

Lluïsos de Gràcia
932 183 372
www.lluisosdegracia.cat
secretaria@lluisosdegracia.cat

bàsquet
tennis taula

Nexe Fundació
932 84 64 23
www.nexefundacio.org
info@nexefundacio.org

activitats aquàtiques adaptades
motricitat adaptada

Plan D
644 054 709 / 691 809 713
www.pland.es
infopland.pland@gmail.com

activitats d’expressió

Unió Esportiva Claret
670 908 041
www.basquetclaret.com
comunicacio@basquetclaret.com

bàsquet

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

activitats d’expressió
bàsquet
circ
dansa
dansa moderna
funky – hip-hop
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
natació
patinatge
patinatge artístic
taekwondo
voleibol

XTRA Esport i Lleure SL
616 157 014
ww.xtra.cat
info@xtra.cat

futbol sala
hip-hop
motricitat
patinatge
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A.E. Asogym
635 025 022
www.asogym.com
asogymbcn@gmail.com

gimnàstica rítmica

AMPA Escola Arc Iris
934 362 617
www.escola-arciris.cat
juntadirectiva@ampaarciris.org

bàsquet
dansa
futbol
iniciació esportiva
patinatge artístic

AMPA Escola El Carmel
934 294 698 / 657 507 416
www.xtec.es/centres/a8002745
sergigaya@gmail.com

ball esportiu
bàsquet
futbol sala
patinatge

AMPA Escola Pau Casals - Gràcia
932 195 362
monica@garbuix.org

patinatge

APA Escola del Mar
934 364 751
www.bcn.es/escoladelmar
a8010146@xtec.cat

activitats d’expressió
bàsquet
handbol
hip-hop
iniciació esportiva
judo
patinatge

Associació Diverjoc Font d’en Fargas
934 358 936
www.diverjoc.net
info@diverjoc.net

bàsquet
dansa
escacs
expressió corporal
futbol
gimnàstica artística
handbol
hip-hop
iniciació esportiva
judo
patinatge
voleibol

Horta-Guinardó



39

Horta-Guinardó

Associació Interestelar
675 162 372
www.estelvallseca.com
estelesports@hotmail.com

futbol sala

Barcelona Atletisme Club
627 419 439
www.bcnatletisme.cat
escolabcnatletisme@gmail.com

atletisme
atletisme adaptat

Centre Català d’Educació
935 158 067
centres@educacioweb.com

ball
ball modern
bàsquet
futbol
gimnàstica rítmica
patinatge
taekwondo

Chess Education and Technology SL - 
EDAMI
932 385 352
www.edami.com
info@edami.com

escacs

Club Bàsquet SR Lima Horta
650 338 566
www.limahortabasquet.com
jfausma@hotmail.com

bàsquet

Club Bàsquet Trevol
618 499 296
cbtrevol@gmail.com

bàsquet

Club de Futbol Stoitchkov
670 250 260
www.h8sfutbol.com
info@campusinternacional.com

futbol

Club Horta Futbol Sala
695 598 997
www.hortafutbolsala.org
clubhortafutbolsala@hotmail.com

futbol sala

Club Judo Louis
656 380 690
judolouis1@gmail.com

judo

Club Voleibol AA Llars Mundet
666 346 311
www.voleimundet.com
voleibolmundet@gmail.com

voleibol
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Horta-Guinardó

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

activitat amb suport musical
circ
dansa moderna
futbol sala
hip-hop
iniciació esportiva
patinatge
voleibol

Escola de Futbol de Barcelona TARR
934 280 667
www.escolafutboltarr.com
infotarr@escolafutboltarr.com

futbol
iniciació esportiva

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Eurofitness Horta
934 072 448
horta@eurofitnessedu.com

natació

Federació Catalana de Tennis
934 276 500
www.fctennis.cat
bto@fctennis.org

tennis

Federació Catalana d’Esports 
per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual - ACELL
933 183 944
www.federacioacell.org
administracio@federacioacell.org

activitats aquàtiques
bàsquet adaptat
futbol sala adaptat
handbol adaptat
karate
natació
natació adaptada

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

futbol sala
iniciació esportiva

Futbol Club Martinenc
934 364 746
www.fcmartinenc.cat
fcmartinenc@fcmartinenc.cat

activitats en bicicleta
bàsquet
fitness
funky – hip-hop
futbol
hoquei patins
judo
motricitat
natació
natació sincronitzada

Gestora Clubs DiR SL
934 504 818
www.dir.cat
info@dir.cat

activitats aquàtiques
pàdel
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Horta-Guinardó

Global Sports Business SL
627 974 753
http://globalsportsbussines.blogspot.com.es
paupuntrias@gmail.com

bàsquet
futbol
judo
tennis
voleibol

Horta Esportiva AIE
934 276 479
www.hortaesportiva.cat
info@hortaesportiva.cat

activitats aquàtiques

IGE BCN SL
935 878 505
www.cemolimpics.cat
olimpics@igebcn.cat

activitat amb suport musical
dansa moderna
futbol sala
gimnàstica rítmica
multiesports
natació
voleibol

Korfbal Club Barcelona
650 598 476 / 601 369 569
www.korfbalbarcelona.com
info@kcbarcelona.com

corfbol

Químic Rugby
934 557 972
www.quimicrugby.com
quimicrugby@gmail.com

rugbi

Unió Atlètica Horta
934 277 121
www.uahorta.cat
u.at.horta@gmail.com

futbol

Unió Esportiva Horta
934 276 479
www.uehorta.cat
uehorta@uehorta.cat

bàsquet
hoquei patins
natació
patinatge artístic
waterpolo

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

activitats d’expressió
bàsquet
dansa moderna
futbol sala
iniciació esportiva
patinatge
taekwondo
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A.E. Asogym
635 025 022
www.asogym.com
asogymbcn@gmail.com

gimnàstica rítmica

Àbac Serveis
933 601 044
www.abacserveis.com
abac@abacserveis.com

activitats d’expressió
bàsquet
dansa
dansa moderna
futbol sala
hip-hop
judo
patinatge

AEE Institut Sant Andreu de Barcelona
933 507 666
ies-santandreu@xtec.cat

futbol sala
hip-hop

Agrupació Atlètica Catalunya
934 238 035
www.aacatalunya.net
secretaria.aac@gmail.com

activitats atlètiques
atletisme

AMPA Institut La Guineueta
933 593 404
www.xtec.net/ieslaguineueta
a8034205@xtec.cat

bàsquet
futbol sala
hip-hop
tennis taula

Associació Barcelona-Congrés
933 585 559
a8035167@xtec.cat

activitat amb suport musical
activitats de lluita
activitats de patinatge
activitats d’expressió
atletisme
circ
dansa
dansa contemporània
escacs
futbol sala
hip-hop
corfbol
multiesports
raquetes
tennis taula

Nou Barris
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Nou Barris

Associació Bidó de Nou Barris
933 509 475
www.ateneu9b.net
formacio@ateneu9b.net

circ

Associació Esportiva Dist. IX 
Sant Andreu - UBAE
933 464 601
www.aesantandreu.org
info@aesantandreu.org

judo

Associació Esportiva Escolar Institut 
Josep Pla
933 570 370
www.xtec.es/iesjpla
aee.josep.pla@gmail.com

voleibol

Associació Esportiva Nou Barris - UBAE
933 500 172
www.eurofitness.com
artesania@eurofitness.com

aeròbic
gimnàstica rítmica

Associació Esportiva Promosport 
Barcelona
649 216 881 / 644 171 668
www.promosportbcn.jimdo.com
info@promosportbcn.com

activitats gimnàstiques
funky
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
patinatge

CCD Turó de la Peira
934 293 161
jjtorres@tstservicios.com

futbol
futbol 7

Centre Català d’Educació
935 158 067
centres@educacioweb.com

ball
ball modern
bàsquet
dansa
futbol
iniciació esportiva
patinatge
patinatge artístic
taekwondo
tennis
zumba

CEU Ciutat Meridiana
933 596 873
ceuciutatmeridiana@hotmail.com

futbol
futbol 7

Club d’Atletisme Nou Barris
933 544 046
www.canb.cat
info@canb.cat

activitats atlètiques
atletisme
atletisme adaptat

Club de Bàsquet Nou Barris
620 758 124
www.bnb.cat
mon.tamayo@gmail.com / jlopez959@gmail.com

bàsquet
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Nou Barris

Club Esportiu Bàsquet Luz Casanova
933 596 181
www.noubarris.net/cbluzcasanova
a8007445@centres.xtec

activitats aquàtiques
bàsquet
escacs
futbol 5
hip-hop
multiesports
patinatge
tennis taula

Club Esportiu Canyelles
665 975 305
juancanyelles@hotmail.es

futbol

Club Esportiu Discapacitats Sant Rafael
936 116 047
www.clubsanrafael.org
info@clubsanrafael.org

activitats aquàtiques adaptades
boccia
hoquei en cadira de rodes elèctrica
multiesports
natació adaptada
eslàlom

Club Futbol Alzamora
935 971 133
www.alzamoracf.com
alzamora1948@hotmail.com

futbol
futbol 7

Club Futbol Montanyesa
933 502 233
www.cfmontañesa.com
cfmontanyesa27@gmail.com

futbol
iniciació esportiva

Club Futbol Sala Montsant
677 554 671
www.montsantfs.blogspot.com.es
montsantsala@gmail.com

futbol sala

Club Natació Atlètic Barceloneta
932 210 010
www.cnab.org
cnab@cnab.org

activitats aquàtiques
natació

EFS Prosperitat
933 501 450
efsprosperitat@hotmail.com

futbol sala

Escola Aloma
935 158 067
a8014358@xtec.cat

atletisme
bàsquet
futbol
natació
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Nou Barris

Escola Esportiva Guineueta
933 539 563
www.eeguineueta.com
eeguineueta@terra.com

futbol
iniciació esportiva

Escola Pia Luz Casanova
935 158 067
santiago.casas@escolapia.cat

activitats aquàtiques
bàsquet
escacs
futbol 5
hip-hop
multiesports
patinatge
tennis taula

Eurofitness Artesania
933 500 172
artesania@eurofitnessedu.com

natació

Eurofitness Can Cuyàs
932 760 102
cancuyas@eurofitnessedu.com

natació

Eurofitness Can Dragó
932 07 70 34
candrago@eurofitnessedu.com

activitats aquàtiques
natació

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

bàdminton
bàsquet
criquet
dansa moderna
futbol sala
iniciació esportiva
patinatge
patinatge en línia

Fundación Privada para la Promoción 
del Deportista Adaptado
932 478 456 / 645 917 670
www.sites.google.com/site/fundacionadaptado
fundacionadapta2@gmail.com

activitats aquàtiques adaptades

Global Sports Business SL
627 974 753
www.globalsportsbussines.blogspot.com.es
paupuntrias@gmail.com

escacs
futbol
hoquei
tennis

Racing Vallbona C.F
671 277 877
www.racingvallbonacf.es.tl
racingvallbonacf@hotmail.com

futbol
iniciació esportiva
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SEE.- AMPA. Escola Prosperitat
933 503 604
www.sites.google.com/site/
escolaprosperitatnoubarris
ampaceipprosperitat@hotmail.com

circ
futbol sala
gimnàstica rítmica
judo

Secció Esportiva Santa Eulàlia
933 570 925
www.sesonline.net
pavellosese@gmail.com

bàsquet
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com  

activitats d’expressió
bàsquet
dansa
funky – hip-hop
futbol sala
iniciació esportiva
karate
patinatge
patinatge artístic

Nou Barris
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A.E. Asogym
635 025 022 
www.asogym.com
asogymbcn@gmail.com

gimnàstica rítmica

Àbac Serveis
933 601 044
www.abacserveis.com
abac@abacserveis.com

activitats de lluita
activitats d’expressió
dansa moderna
futbol sala
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
patinatge

Acció Sant Martí
676 080 037
www.acciosm.com
acciosm2@gmail.com

futbol 5

AEFS Arrels
647 177 427
www.aefsarrels.cat
aefs.arrels@gmail.com

futbol sala
patinatge artístic

AFA Can Fabra
935 158 067
extraescolars@afacanfabra.com

bàsquet
circ
ioga
multiesports
natació
patinatge en línia

Agrupació Esportiva Bon Pastor
933 120 702
www.aebonpastor.org
aebonpastor@hotmail.com

activitats aquàtiques
funky – hip-hop
futbol
futbol 7
hip-hop
iniciació esportiva
multiesports
natació
patinatge artístic
patinatge en línia

Sant Andreu
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Sant Andreu

AMPA Escola El Sagrer
933 516 045
www.xtec.cat/ceip-elsagrer
a8045057@xtec.cat

activitats gimnàstiques
aeròbic
bàsquet
futbol sala
judo
motricitat
multiesports
patinatge artístic
patinatge en línia

AMPA Escola l’Esperança
933 457 745
ampaescolaesperanza@hotmail.com

activitats d’expressió
bàsquet
hip-hop
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
karate
lluita

AMPA Escola Pompeu Fabra
934 086 616
www.escolapompeu.cat
aolma829@hotmail.com

acrobàcia
bàsquet
iniciació esportiva
jocs tradicionals

AMPA Escola Turó Blau
933 468 602
www.escolaturoblau.cat
ampaturo.extraescolars@gmail.com
ampaturo.piscina@gmail.com

natació

AMPA Jesús, Maria i Josep
933 112 161
www.xtec.cat/centres/a8008462
joanodina@yahoo.es

bàsquet
futbol sala
hoquei patins
patinatge artístic

Associació Esportiva Arrels Congrés
678 447 526
www.aearrelscongres.es
aearrelscongres@gmail.com

bàsquet
hip-hop
judo
tennis taula

Associació Esportiva Campus Arrels
647 177 427
aefs.arrels@gmail.cat
aecampusarrels@gmail.com

activitat amb suport musical
activitats de relaxació
capoeira
iniciació esportiva
joc motriu i sensorial
multiesports
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Sant Andreu

Associació Esportiva Dist. IX 
Sant Andreu - UBAE
933 464 601
www.aesantandreu.org
info@aesantandreu.org

activitat amb suport musical
activitats de lluita
activitats de patinatge
aeròbic
bàsquet
futbol sala
gimnàstica rítmica
hoquei línia
iniciació esportiva
judo
motricitat
patinatge
patinatge en línia

Avolar Ultimate Frisbee
659 821 473 / 722 265 122
www.ultimatebarcelona.com
avolar.bcn@gmail.com

ultimate

Barcelona Atletisme Club
627 419 439
www.bcnatletisme.cat
escolabcnatletisme@gmail.com

atletisme

CE Jesús Maria Sant Andreu
649 301 580
www.sites.google.com/jmsaesports
jmsaesports@hotmail.com

bàsquet
handbol
iniciació esportiva

Club Bàsquet Trevol
618 499 296
cbtrevol@gmail.com

bàsquet

Club de Lluita Baró de Viver
933 454 892
gruastransportescano@gmail.com

iniciació esportiva
lluita grecoromana
lluita lliure olímpica

Club Esportiu Betania
630 401 834
www.cebetania.com
info@betaniafutbolsala.com

bàsquet
futbol sala

Club Esportiu Fabra i Coats
665 692 000
www.cefabraicoats.cat
contacte@cefabraicoats.cat

futbol sala
patinatge

Club Natació Sant Andreu
933 112 106
www.cnsantandreu.com
cristina.mulero@cnsantandreu.com

activitats aquàtiques
natació
waterpolo
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Sant Andreu

Club Patí Congrés
933 527 158
www.cpcongres.cat
cpcongres@cpcongres.cat; cclota@gmail.com

hoquei patins
patinatge

Club Patí Independent La Sagrera
609 84 02 00
www.cpisagrera.cat
secretaria@cpisagrera.cat

hoquei patins

DIVER’S Associació d’Esplai
662 518 526 / 934 464 291
www.diversesplai.org
diversesplai@hotmail.com

activitat amb suport musical
circ
futbol sala
hip-hop
patinatge

Escola Aloma
935 158 067
a8014358@xtec.cat

multiesports

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Escola FEDAC Sant Andreu
933 468 001
www.fedac.cat/santandreu
idomenech@fedac.cat

dansa
futbol sala
iniciació esportiva
multiesports
natació

Fundació del Bàsquet Català
933 966 620
www.fundaciobasquetcatala.cat
fundacio@basquetcatala.cat

bàsquet
bàsquet adaptat

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

bàsquet
criquet
dansa moderna
futbol sala
iniciació esportiva
multiesports
patinatge
tamborí
tennis taula
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Sant Andreu

Fundació Privada Catalana CET 10
932 783 135
www.fundaciocet10.org
info@fundaciocet10.org

activitats aquàtiques
bàsquet
dansa
futbol
futbol sala
gimnàstica rítmica
iniciació esportiva
judo
motricitat
patinatge
patinatge en línia

JOCVIU Associació Esportiva
933 033 982
www.jocviu.cat
jocviu@jocviu.cat; tate@jocviu.cat

activitats amb suport musical adaptades
activitats aquàtiques adaptades
activitats de relaxació adaptades
activitats d’expressió adaptades
bàsquet adaptat
esports alternatius
iniciació esportiva adaptada

Unió Esportiva Sant Andreu
933 112 954
www.uesantandreu.cat
secretaria@uesantandreu.cat

futbol
iniciació esportiva
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Acció Sant Martí
676 080 037
www.acciosm.com
acciosm2@gmail.com

bàsquet
dansa moderna
escacs
futbol 5
iniciació esportiva
karate
natació
patinatge artístic
tennis taula

AFA Els Porxos
933 071 232
afaelsporxos@gmail.com

ball
bàsquet
patinatge en línia
taekwondo

AMPA Escola Antoni Brusi
932 211 298
www.ampaantonibrusi.es
ampa.brusi@gmail.com

activitats aquàtiques
activitats de patinatge
activitats de relaxació
bàsquet
dansa clàssica
dansa jazz
escacs
futbol
hip-hop
hoquei línia
iniciació esportiva
taekwondo

AMPA Escola Bac de Roda
933 071 431
extraescolarsescolabacderoda@gmail.com

bàsquet

AMPA Escola Bogatell
935 158 067
ampaceipbogatell@gmail.com

bàsquet
dansa
escacs
futbol sala
iniciació esportiva
patinatge artístic
taekwondo

Sant Martí
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Sant Martí

Aprenem Barcelona
931 824 938
aprenem.bcn@gmail.com

iniciació esportiva
pàdel

Associació Cultural i Recreativa La Pau
932 780 535
www.sites.google.com/site/centredebarrilapau
acrlapau@outlook.com

ballet
dansa jazz
hip-hop
jazz
karate
zumba

Associació Diverjoc Font d’en Fargas
934 358 936
www.diverjoc.net
info@diverjoc.net; gemma@diverjoc.net

dansa moderna
expressió corporal
futbol
jazz
judo
patinatge

Associació Sant Martí Esport
933 054 959
www.asme.cat
luisa@asme.cat

acrobàcia
bàsquet
esports alternatius
funky – hip-hop
futbol sala
gimnàstica rítmica
handbol
hip hop
hoquei línia
iniciació esportiva
minitrampolí
natació
patinatge en línia
taekwondo
trampolí

Avolar Ultimate Frisbee
659 821 473 / 722 265 122
www.ultimatebarcelona.com
avolar.bcn@gmail.com

ultimate

Barcelona Atletisme Club
627 419 439
www.bcnatletisme.cat
escolabcnatletisme@gmail.com

atletisme

Centre Català d’Educació
935 158 067
centres@educacioweb.com

ball
ball modern
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Sant Martí

Closques Serveis Educatius 
i de Lleure SL
644 215 111 / 933 071 337
www.closques.cat
closques@closques.cat

activitats de patinatge
bàsquet
dansa moderna
escacs
futbol
handbol
hip-hop
hoquei
iniciació esportiva
karate

Club Bàsquet Trevol
618 499 296
cbtrevol@gmail.com

bàsquet

Club d’Atletisme Canaletes - 
Sant Martí
615 948 498
www.knlts.cat
klub@knlts.cat

atletisme

Club d’Escacs Ateneu Colon
687 686 752
www.ateneucolon.org
ateneucolon@gmail.com

escacs

Club Esportiu Diagonal Mar
610 497 274 / 600 822 213
perenric@icloud.com

bàsquet

Club Esportiu Monopol
934 854 600
paloma_monopol@hotmail.com

futbol
futbol 7
iniciació esportiva

Club Esportiu Vila Olímpica
933 909 215
www.cevilaolimpica.com
admin@cevilaolimpica

bàsquet
escacs
futbol

Club Handbol Poblenou
657 851 292
www.handbolpoblenou.tk
handbolpoblenou@hotmail.com

handbol

Escola d’Escacs de Barcelona
934 531 633
www.eebcn.net
administracion@eebcn.net

escacs

Escola Jesuïtes del Clot
933 516 011
info.clot@fje.edu

ball
bàsquet
escacs
futbol 5
gimnàstica rítmica
judo
natació
patinatge artístic
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Sant Martí

Federació Catalana d’Esports 
de Persones amb Discapacitat Física
933 409 200
www.esportadaptat.cat
info@esportadaptat.cat

bàsquet en cadira de rodes
natació adaptada

Fundació del Bàsquet Català
933 966 620
www.fundaciobasquetcatala.cat
fundacio@basquetcatala.cat

bàsquet
bàsquet adaptat
iniciació esportiva
motricitat
multiesports

Fundació Esport i Educació 
de Barcelona
931 183 997
www.feeb.cat
fundacio@feeb.cat

futbol sala
handbol

Fundació Privada Catalana CET 10
932 783 135
www.fundaciocet10.org
info@fundaciocet10.org

activitats aquàtiques
activitats de lluita
activitats d’expressió
ball esportiu
ball modern
bàsquet
dansa
dansa jazz
dansa moderna
escacs
funky
funky – hip-hop
futbol
futbol 5
futbol sala
gimnàstica rítmica
hip-hop
iniciació esportiva
karate
minitrampolí
motricitat
multiesports
natació
pàdel
patinatge
patinatge artístic
patinatge en línia
taekwondo
tennis
tennis taula
trampolí
voleibol
zumba

JOCVIU Associació Esportiva
933 033 982
www.jocviu.cat
jocviu@jocviu.cat

joc motriu i sensorial
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Sant Martí

Penya Barcelonista Barcino
663 020 796
www.pbbarcino.cat
barcino85@hotmail.com

futbol
iniciació esportiva

Valors IPP - Iniciativas Profesionales 
y Publicitarias SL
934 274 734
www.valorsipp.com
info@valorsipp.com

bàsquet
funky – hip-hop
futbol sala
voleibol
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Sant Martí
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Catàleg de
L’escola fa esport
a la ciutat
Esport per a infants i joves
en edat escolar
en horari lectiu
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Catàleg de L’escola fa esport a la ciutat

L’escola fa esport a la ciutat 
Què és? 

El programa de promoció esportiva que 
apropa propostes específiques d’activitat 
física i esport als centres educatius de la 
ciutat de Barcelona en horari escolar i està 
dirigit a tot l’alumnat d’educació infantil, 
primària i secundària. 

Com participar? 

El professorat s’ha d’inscriure mitjançant 
el web del Programa d’Activitats Escolars 
(PAE) impulsat des del Consell de 
Coordinació Pedagògica de l’Ajuntament 
de Barcelona: www.bcn.cat/educacio/pae 

Què ofereix? 

• Ensenyament: formació teòrica i pràctica del professorat impartida per tècnics esportius 
especialitzats i accés als materials didàctics pertinents per treballar cadascun dels continguts. 

• Material esportiu de préstec: servei al professorat inscrit que posa a l’abast l’equipament específic  
de suport per a la pràctica de cadascuna de les propostes o disciplines.

• Treball amb l’alumnat: sessions específiques de pràctica al centre educatiu o a la instal·lació 
esportiva, amb el professorat d’educació física i, en ocasions, amb tècnics especialitzats.

• Gran jornada esportiva: trobada de cada modalitat esportiva a l’escola, en una instal·lació 
o en un espai públic de la ciutat, compartida amb alumnat d’altres centres. 
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Catàleg de L’escola fa esport a la ciutat

Jornades 
L’Esport fa Escola
Congrés anual de formació docent 
obligatòria per a tot el professorat inscrit 
al programa L’escola fa esport a la ciutat. 
Engloba diferents propostes sobre les 
modalitats esportives, amb continguts 
didàctics i espais de reflexió per contribuir 
a la millora constant dels docents.

Adreçat a: professorat
Quan: octubre de 2015
On: INEFC-Barcelona

Col·laboradors: Universitat de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, INEFC, COPLEFC,
URL i gestors de les activitats del programa
L’escola fa esport a la ciutat. 

Premi Joan Serra 
a la Dansa Educativa
L’Ajuntament de Barcelona convoca aquest 
certamen que enguany arriba a la tercera 
edició amb l’objectiu de donar a conèixer i 
donar suport als projectes en matèria de 
dansa que realitzen els centres educatius 
o entitats envers als infants i joves. 

Adreçat a: professorat
Quan: maig de 2016
On: Institut del Teatre

Col·laboradors: Companyia IT Dansa de 
l’Institut del Teatre, Conservatori Professional 
de Dansa, Factoria Mascaró, Palau Sant Jordi - 
B:SM i Barcelona Promoció - Anella Olímpica i  
Mercat de les Flors.

Servei de préstec 
de material esportiu 
a les escoles
L’Ajuntament de Barcelona posa a 
disposició dels centres esportius i 
entitats de lleure i esport, material 
esportiu escolar de préstec per realitzar 
diferents disciplines esportives. L’objectiu 
principal és el de facilitar la realització de 
propostes innovadores relacionades amb 
noves disciplines esportives als centres 
educatius. 
 
Telèfon: 934 023 000 
Correu electrònic: iberecepcio@bcn.cat

Material didàctic específic 
de les modalitats de L’escola 
fa esport a la ciutat 
Cada proposta adreçada a l’alumnat té 
la seva unitat de programació i material 
de suport per al professorat que orienta 
el treball específic de cada modalitat al 
centre educatiu. Es pretén assegurar 
l’assoliment dels objectius principals 
de L’escola fa esport a la ciutat. 
 
Web: www.bcn.cat/educacio/pae



A l’Aigua! 
Activitat per assegurar l’autonomia a 
l’aigua dels infants i joves de les Escoles 
d’Educació Especial. 

Adreçat a: de 6 a 18 anys
Quan: d’octubre a juny
On: als Centres Esportius i instal·lacions 
adherides al programa

Col·laboradors: Instal·lacions Esportives 
Municipals i Privades.

Aprèn a pedalar!
Formació i pràctica que promou 
als Centres d’Educació Especial 
l’aprenentatge dels fonaments tècnics 
i pràctics de l’ús de la bicicleta.

Adreçat a: de 8 a 16 anys
Quan: març
On: Velòdrom Municipal d’Horta Miquel Poblet

Col·laboradors: Federació Catalana de 
Ciclisme i Club de Ciclisme Adaptat Gènesis.

Biatló
Activitat que pretén potenciar l’autonomia, 
la coordinació i la capacitat de superació 
dels nens i nenes a través d’un esport 
combinat de natació i atletisme. 

Adreçat a: d’11 a 12 anys
Quan: juny 
On: CEM Piscines Bernat Picornell, Anella 
Olímpica i Estadi Olímpic

Col·laboradors: CEM Piscines Bernat 
Picornell, B:SM Anella Olímpica, Federació 
Catalana de Pentatló Modern i Mercabarna.

Coneix el pentatló 
Proposta combinada de sessions formatives 
i pràctiques amb l’esgrima i el tir amb 
pistola làser que complementa el treball 
previ a les activitats de biatló i triatló. 

Adreçat a: d’11 a 14 anys
Quan: d’octubre a juny 
On: en els propis centres i/o a la Residència 
Joaquim Blume

Col·laboradors: Federació Catalana de 
Pentatló Modern.

L’esport en curs
Aquí hi trobareu diverses activitats esportives dirigides als nens i nenes que es desenvoluparan 
durant el curs escolar amb la voluntat de transmetre valors com la companyonia, la solidaritat 
o el treball en equip amb experiències esportives a diferents espais de la ciutat.

62

Catàleg de L’escola fa esport a la ciutat



63

Curses d’orientació
Després del treball teòric i pràctic al 
centre educatiu, l’alumnat participa en una 
cursa d’orientació especialment pensada 
per a la seva edat participant en grups de 
tres o quatre alumnes per tal de fomentar 
el treball cooperatiu.
 
Web: www.bcn.cat/educacio/pae

Adreçat a: de 8 a 18 anys
Quan: abril i maig
On: Montjuïc i Collserola

Col·laboradors: Federació Catalana de Curses 
d’Orientació, B:SM Anella Olímpica i Consorci 
del Parc de Collserola.

Dansa Ara 
Després del treball d’aprenentatge d’un 
repertori de danses amb el professorat 
al centre educatiu, l’alumnat participa a 
la gran jornada final, en la que els nens 
i les nenes són protagonistes d’un gran 
espectacle de dansa contemporània.

Adreçat a: de 7 a 8 anys 
Quan: abril
On: Palau Sant Jordi

Col·laboradors: Companyia IT Dansa de 
l’Institut del Teatre, Conservatori Professional 
de Dansa, B:SM Anella Olímpica.

Espectacles IT Dansa
Paral·lelament al treball de preparació 
del repertori per Dansa Ara a l’escola, 
l’alumnat d’alguns centres assisteix com 
a espectador de diferents modalitats de 
dansa a l’Institut del Teatre facilitant que 
els infants entrin en contacte amb estudiants 
i professionals del món de la dansa.

Adreçat a: de 7 a 8 anys 
Quan: abril
On: Mercat de les Flors

Col·laboradors: Companyia IT Dansa de 
l’Institut del Teatre, Conservatori Professional 
de Dansa de l’Institut del Teatre.

Esports d’Hivern. Gel i Esquí.
Potenciar els esports de neu i de gel al nostre 
territori donant accés a noves modalitats 
esportives als infants.

Adreçat a: de 8 a 11 anys
Quan: de gener a juny 
On: consulta els equipaments esportius 
adherits a www.bcn.cat/educacio/pae

Col·laboradors: Federació Catalana d’Esports 
d’Hivern, Federació Catalana de Patinatge, ACEM 
i Mancomunitat d’Estacions d’Esquí Nòrdic.

Flic flac circ
En cada edició l’espectacle gira entorn 
a una temàtica diferent on l’alumnat és 
acròbata i protagonista d’un espectacle de 
circ en format teatral, aprèn a desenvolupar 
les seves habilitats rítmiques i artístiques i 
especialment el treball pràctic de valors.

Adreçat a: de 10 a 11 anys
Quan: maig
On: Sant Andreu Teatre

Col·laboradors: SAT Sant Andreu Teatre.
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Ja nedo
L’aigua és un mitjà excel·lent per fomentar 
les aptituds motrius, per aquest motiu 
aquest programa posa a l’abast dels 
infants les eines per consolidar la seva 
independència en el medi aquàtic.

Adreçat a: de 6 a 7 anys
Quan: de setembre a juny
On: consulta els equipaments esportius 
adherits a www.bcn.cat/educacio/pae

Col·laboradors: Instal·lacions Esportives 
Municipals i Privades.

Joc Perdut
Al llarg del curs els infants aprenen un 
repertori de jocs tradicionals. En l’activitat 
final es troben amb alumnat d’altres 
centres en una plaça de la ciutat on, 
seguint el fil narratiu d’un conte, es
posen en pràctica els jocs apresos. 

Adreçat a: de 5 a 6 anys
Quan: maig 
On: places de la ciutat

Col·laboradors: Jesuïtes Bellvitge - Centre 
d’Estudis Joan XXIII i IES Can Vilumara.

Pedala
Pràctica d’activitats per a l’alumnat 
adolescent d’aprenentatge dels fonaments 
tècnics i reglamentaris d’esports amb 
bicicleta.

Adreçat a: de 14 a 15 anys 
Quan: maig
On: Velòdrom Municipal d’Horta Miquel Poblet

Col·laboradors: Federació Catalana de Ciclisme.

Raid Atlètic
Projecció de les activitats atlètiques entre 
nois i noies de la ciutat, en un format 
cooperatiu i divertit que els porta a entrar 
en contacte amb els clubs d’atletisme
i fer-hi pràctica atlètica.

Adreçat a: de 9 a 14 anys 
Quan: abril
On: Estadi Olímpic Lluís Companys

Col·laboradors: B:SM Anella Olímpica, 
Federació Catalana d’Atletisme, Club 
Atletisme FCB, Club Atletisme Universitari, 
Federació Catalana d’Esports de Persones 
amb Discapacitat Física, Federació Esportiva 
Catalana de Paralítics Cerebrals, Federació 
Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients 
Visuals i Federació Acell. 

Triatló
Introducció de l’alumnat adolescent a un 
esport combinat de natació, bicicleta i 
atletisme per potenciar la seva autonomia 
i coordinació.

Adreçat a: de 12 a14 anys
Quan: juny 
On: Front Marítim de Barcelona (Base Nàutica)

Col·laboradors: Base Nàutica de la Mar Bella, 
Mercabarna, Federació Catalana de Pentatló 
Modern i Federació Catalana de Triatló.
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Beisbol
Realitzar un programa d’activitats per a 
l’aprenentatge de la tècnica específica 
d’aquest esport que permeti a l’alumnat 
participar i valorar el treball en equip.

Adreçat a: de 10 a 12 anys
Quan: novembre
On: Camp de Beisbol Pérez de Rozas

Col·laboradors: Federació Catalana de Beisbol i 
Club Beisbol Barcelona.

Corfbol
Fomentar la coeducació i la no-violència, 
valors intrínsecs d’aquest esport. Valorar 
l’esportivitat per sobre de la consecució 
de resultats.  

Adreçat a: de 8 a 10 anys
Quan: desembre, febrer i març 
On: CEM Mar Bella

Col·laboradors: Federació Catalana de Korfbal 
i CEEB.

Escacs 
Potenciar el control emocional, la capacitat 
d’organització, la responsabilitat en la presa 
de decisions, l’augment de l’autoestima i 
l’acceptació de les regles i els resultats. 

Adreçat a: de 9 a 11 anys
Quan: juny 
On: CEM La Mar Bella

Col·laboradors: Federació Catalana d’Escacs 
i CEEB.

Escalada
Conèixer l’escalada i adaptar l’execució 
d’habilitats motrius específiques a entorns 
de pràctica de complexitat creixent, amb 
eficiència i seguretat.
 
Adreçat a: de 10 a 11 anys
Quan: gener 
On: Centre Municipal d’Escalada La Foixarda

Col·laboradors: Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya i Climbat. 

L’esport fa per a tu
Amb l’objectiu de donar a conèixer esports poc practicats per l’alumnat de la ciutat de Barcelona, 
les federacions posen a l’abast de les escoles una proposta educativa de qualitat. Així es pretén 
facilitar l’apropament i coneixement de la seva modalitat esportiva als alumnes per tal de 
fomentar la pràctica d’aquell esport en horari extraescolar.
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Esgrima
Executar formes i possibilitats de moviment, 
ajustant i consolidant els elements 
fonamentals a la realització d’habilitats 
motrius pròpies d’aquesta modalitat 
esportiva.

Adreçat a: de 9 a 10 anys
Quan: desembre, febrer i abril
On: CEM Reina Elisenda

Col·laboradors: Federació Catalana d’Esgrima.

Gimnàstica
Experimentar un esport tradicional amb 
material específic, poc habitual als centres 
educatius, els aparells de gimnàstica 
artística, per desenvolupar les tècniques 
bàsiques d’equilibri, desplaçaments, girs i 
salts.

Adreçat a: de 5 a 7 anys
Quan: novembre 
On: Gràcia Gimnàstic Club i Club Gimnàstic 
Barcelona

Col·laboradors: Federació Catalana de 
Gimnàstica, Gràcia Gimnàstic Club i Club 
Gimnàstic Barcelona.

Golf
Iniciació i coneixement d’aquesta disciplina i 
apropament a les instal·lacions esportives de 
golf per posar en pràctica el que s’ha après. 

Adreçat a: de 9 a 11 anys
Quan: desembre, març i maig 
On: consulta els equipaments esportius 
adherits a www.bcn.cat/educacio/pae

Col·laboradors: Federació Catalana de Golf 
i clubs adherits.

Handbol
Executar i descobrir les estratègies 
bàsiques de l’esport: cooperació, oposició 
i cooperació/oposició, amb relació a les 
regles del joc.

Adreçat a: de 8 a 10 anys
Quan: febrer
On: CEM Mar Bella

Col·laboradors: Federació Catalana d’Handbol 
i CEEB.

Hoquei patins
Desenvolupar les tècniques bàsiques del 
patinatge: equilibri, desplaçaments, girs i 
frenades en situacions de joc reals.

Adreçat a: de 6 a 7 anys
Quan: gener, abril i juny
On: als centres educatius

Col·laboradors: Federació Catalana
de Patinatge. 
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Judo
Conèixer les tècniques i les progressions 
d’aquesta disciplina per aplicar-les tenint 
especial cura amb els comportaments i les 
normes de seguretat.

Adreçat a: de 8 a 9 anys
Quan: març
On: CEM Llars Mundet

Col·laboradors: Federació Catalana de Judo 
i Federació ACELL. 

Rem
Responsabilitzar-se individualment en 
una activitat col·lectiva com a condició 
indispensable per aconseguir un objectiu 
comú.

Adreçat: de 12 a 16 anys
Quan: novembre, desembre i gener
On: Reial Club Marítim de Barcelona

Col·laboradors: Federació Catalana de Rem 
i Reial Club Marítim de Barcelona. 

Rugbi
Practicar activitats i jocs per a l’aprenentatge 
dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris
d’un esport col·lectiu de cooperació.

Adreçat a: de 10 a 18 anys
Quan: de desembre a maig
On: CEM Mar Bella, CEM La Foixarda, 
Camps Municipals de Futbol i 
Rugbi Vall d’Hebron - Teixonera i 
Pistes Universitàries de Barcelona

Col·laboradors: Federació Catalana de Rugbi, 
Rugby Barcelona i CEEB.

Tamborí
Realitzar activitats i jocs per a l’aprenentatge 
dels fonaments tècnics, tàctics i 
reglamentaris d’un esport d’oposició.

Adreçat a: d’11 a 13 anys
Quan: desembre, febrer i abril
On: CEM Pau Negre

Col·laboradors: Federació Catalana de 
Tamborí, Aigua, Esport i Salut.

Vòlei i mini vòlei
Conèixer la tècnica i tàctica d’aquest esport
i cooperar en les funcions atribuïdes en 
l’equip per a la consecució d’objectius 
comuns.

Adreçat a: de 8 a 14 anys
Quan: febrer i març
On: CEM Mar Bella

Col·laboradors: Federació Catalana de Voleibol 
i CEM Mar Bella.

Waterpolo i mini waterpolo
Experimentar l’aigua com a font de plaer 
i recreació. Crear jocs fent ús de gestos 
tècnics i habilitats específiques en el medi 
aquàtic.

Adreçat a: de 6 a 10 anys
Quan: de novembre a maig
On: consulta els equipaments esportius 
adherits a www.bcn.cat/educacio/pae

Col·laboradors: Federació Catalana de Natació.
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Horta-Guinardó
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A la grada, passió i seny
Educar a infants i joves en bones 
pràctiques com a aficionats de grans 
esdeveniments esportius. Després d’un 
treball de sensibilització i reflexió a l’aula, 
es posen en pràctica diferents activitats 
d’animació cívica tot assistint
a esdeveniments esportius. 

Adreçat a: de 10 a 18 anys
Quan: de gener a maig 
On: instal·lacions del FC Barcelona

Col·laboradors: FC Barcelona.

De marxa fent esport
Presa de consciència de la necessitat de 
tenir hàbits de vida saludables i mantenir 
i millorar la condició física individual. 
Xerrada informativa i de reflexió sobre 
els hàbits nocius que es complementa 
amb l’assistència al centre esportiu per 
realitzar un tast de diferents activitats 
dirigides durant un matí.

Adreçat a: de 15 a 16 anys
Quan: de novembre a desembre
On: a concretar per cada centre esportiu

Direcció tècnica: Institut Barcelona Esports
Col·laboradors: Agència de Salut Pública, 
Fundació Esportsalus, CEM Bon Pastor, 
CEM Can Dragó, CEM Can Ricart, CEM Carmel, 
CEM Ciutadella, CEM Espanya Industrial, 
CEM Joan Miró, CEM Olímpics - Vall D’hebrón
i CEM La Verneda.  

Esports adaptats 
Sensibilitzar vers les persones amb 
discapacitat i les possibilitats de pràctica 
d’activitat física. Es presenten activitats 
pensades per a la sensibilització cap a les 
persones amb discapacitat i es proposen 
diversos esports adaptats perquè l’alumnat 
pugui tenir la vivència motriu i posar-se al 
lloc de l’altre.  

Adreçat a: d’11 a 12 anys
Quan: març 
On: CEM La Mar Bella

Col·laboradors: Federació Catalana d’Esports 
de Persones amb Discapacitat Física, Federació 
Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, 
Federació Catalana d’Esports per a Cecs i 
Deficients Visuals, Federació ACELL i CEEB.

Esports de pel·lícula
Visualitzar un documental o pel·lícula per 
encetar la reflexió i el debat sobre els valors 
positius que en molts casos transmeten la 
dedicació i les actituds de grans esportistes 
d’elit. Es presenten propostes didàctiques 
per a la reflexió i el debat.
 
Adreçat a: d’11 a 17 anys
Quan: de gener a maig
On: als centres educatius 

Col·laboradors: ONG AFNE. 

Escala de valors
Activitats que permetran a l’alumnat adquirir valors positius com la solidaritat, el treball en 
equip i l’esforç, així com la sensibilització vers les persones amb diferents capacitats.
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La competició en +
Reconèixer el rendiment esportiu en 
proves competitives alhora que els valors 
en l’esport. Es realitza un lliurament 
de guardons tant per a l’alumnat millor 
classificat en les proves de biatló i triatló 
com per a aquells nois i noies que han 
realitzat accions i actituds dignes de ser 
anomenades: esforç, solidaritat i superació.

Adreçat a: d’11 a 14 anys
Quan: juny
On: Centre Cívic Convent de Sant Agustí

Col·laboradors: Federació Catalana de 

Pentatló Modern i de Triatló.
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Esports d’acció. 
Extrem Barcelona
Conèixer i practicar diferents modalitats 
esportives d’acció de forma segura als 
diferents parcs esportius urbans ubicats 
a la ciutat.

Adreçat a: de 10 a 17 anys
Quan: maig
On: Parc Esportiu Urbà del Fòrum

La Laia juga a tennis
Proposta esportiva de promoció de l’esport 
femení que implementa diferents activitats 
arreu de la ciutat a nivell d’alta competició, 
familiar i d’esport escolar.  

Adreçat a: de 8 a 10 anys
Quan: de gener a maig 
On: als clubs de tennis de la ciutat

Col·laboradors: Federació Catalana de Tennis.

L’esport i el cavall. 
Barcelona Equestrian 
Challenge
Aproximació al món del cavall, l’esport 
i el seu entorn natural com a elements 
facilitadors d’un model de vida saludable. 
 
Adreçat a: de 6 a 10 anys
Quan: de novembre a juny
On: Poni Parc de l’Oreneta 

Col·laboradors: Reial Club de Polo i Poni Club 
Barcelona. 

Vela a la Barcelona 
World Race
Proposta d’aproximació a la vela oceànica: 
taller teòric al Centre de Navegació 
Oceànica, una pràctica de vela al mar i 
visita d’un navegant de la BWR a l’escola. 

Adreçat a: de 10 a 11 anys
Quan: de novembre a maig
On: Centre d’Interpretació de la Barcelona 
World Race, Centre Municipal de Vela i Centres 
Educatius

Col·laboradors: Fundació per a la Navegació 
Oceànica de Barcelona i Federació Catalana 
de Vela. 

Reptes esportius de ciutat
Barcelona acull grans esdeveniments esportius al llarg de l’any i, amb la voluntat de donar a 
conèixer aquestes competicions i les disciplines esportives implicades, s’ofereix a l’alumnat 
la possibilitat d’apropar-se a aquests esdeveniments.
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Oferta esportiva del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona 
(CEEB) en horari escolar
Sessions de tast d’esports 
minoritaris
Sessions pràctiques adreçades a qualsevol 
centre escolar (primària, secundària i 
batxillerat) en les que s’introdueix els 
grups-classe en la pràctica de: atletisme, 
bàdminton, beisbol, criquet, esgrima, 
handbol, hoquei sala, corfbol, shootball, 
spiribol, tennis taula, touch rugby, ultimate 
frisbee i volei platja.

Aquestes sessions tenen una durada de 
75 minuts i es poden realitzar o bé a les 
instal·lacions del CEM La Mar Bella (opció 
prioritària) o al propi centre.

La data, l’horari i les modalitats esportives 
són decidides pel centre i el CEEB aporta 
material, instal·lació i monitoratge. 

Sessions de tast Multiesport
Sessions pràctiques adreçades a l’educació 
infantil i primària, i que es desenvolupen al 
mateix centre educatiu. Les activitats inclouen: 
esports de raqueta, de pilota, d’equilibri, 
gimnàstics, d’oposició i atlètics. Aquestes 
activitats es pensen per a grups curs
(mínim 2 classes) i es realitzen als centres.

La data, l’horari i el tipus de circuit (educació 
infantil o 1r cicle primària) són decidits pel 
centre, el CEEB aporta material, monitoratge 
i les visites per a planificar la sessió.

Festa de l’Spiribol
La festa de l’Spiribol és una jornada que 
s’organitza a final de curs (juny) i que 
promociona la pràctica de l’spiribol entre 
els centres de primària. El pavelló de la 
Mar Bella s’omple d’spiribols, inflables i 
activitats relacionades i els alumnes poden 
realitzar tot el circuit de jocs.

Torna el Korfbal, 
torna l’emoció
Cada any, el CEEB i la Federació Catalana 
de Korfbal realitzen una campanya conjunta 
per a la promoció del corfbol als instituts. 
Aquesta campanya es basa en el préstec de 
material, la realització d’una sessió pràctica 
al centre amb tècnics de la Federació i 
la inscripció gratuïta al Campionat de 
Barcelona (KINS).

Per a més informació:

informacio@elconsell.cat
www.elconsell.cat

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Centre Esportiu Municipal Mar Bella
Av. Litoral, 86 08005 - Barcelona
Tel. 93 219 32 16
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ACEM Associació Catalana d’Esquí
i Activitats de Muntanya
www.catneu.cat

Agència de Salut Pública
www.aspb.cat

Barcelona Promoció - Anella Olímpica 
www.barcelonapromocio.org

Base Nàutica
www.basenautica.org

Camp Municipal de la Teixonera 
www.hebron.cat

Castell de Montjuïc 
www.bcn.cat/castelldemontjuic

CEM La Verneda
www.asme.es

CEM Mar Bella
www.cemmarbella.cat

Centre Cívic del Convent de Sant Agustí
www.bcn.cat/centrecivicsantagusti

Centre d’Estudis Joan XIII
www.j23.fje.edu

Centre Esportiu Municipal Can Dragó
www.ubae.cat

Centre Esportiu Municipal Can Ricart
www.canricart.com

Centre Esportiu Municipal Joan Miró
www.cejoanmiro.cat

Centre Municipal d’Escalada La Foixarda
www.climbat.com

Centre Municipal de Vela de Barcelona
www.velabarcelona.com

Club Atletisme Universitari
www.universitari.org

Club Voleibol Barcelona Barça
www.cvbarcelona.cat

Club Voleibol Vall d’Hebron
www.cvvh.net

Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre, 
Conservatori Professional de Dansa
www.institutdelteatre.org

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
www.elconsell.cat

Conservatori Professional de Dansa
www.institutdelteatre.org

COPLEFC
www.coplefc.cat

Diputació de Barcelona
www.diba.es

Escola de Circ Rogelio Rivel
www.escolacircrr.com

Estadi Olímpic Lluís Companys
www.bsmsa.cat

Factoria Mascaró
www.vesc.cat

Federació ACEL
www.federacioacell.org

Federació Catalana d’Atletisme
www.fcatletisme.cat

Federació Catalana de Ciclisme
www.ciclisme.cat

Federació Catalana de Curses d’Orientació
www.orientacio.cat

Federació Catalana d’Escacs
www.escacs.cat

Federació Catalana d’Esgrima
www.esgrima.cat

Federació Catalana d’Esports per a Cecs
i Deficients Visuals
fcecs@fcecs.cat

Federació Catalana d’Esports d’Hivern
www.fceh.cat

Federació Catalana d’Esports de Persones amb 
Discapacitat Física
www.esportadaptat.cat

Federació Catalana de Gimnàstica
www.gimcat.com

Entitats

Entitats
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Federació Catalana de Golf
www.catgolf.com

Federació Catalana d’Handbol
www.fchandbol.com

Federació Catalana de Judo
www.fedecatjudo.cat

Federació Catalana de Korfbal
www.korfbal.cat

Federació Catalana de Natació
www.natacio.cat

Federació Catalana de Patinatge
www.fecapa.cat

Federació Catalana de Rem
www.remcatalunya.org

Federació Catalana de Rugbi
www.rugby.cat

Federació Catalana de Tamborí
www.tamcat.org

Federació Catalana de Tennis
www.fctennis.cat

Federació Catalana de Vela
www.fcv.cat

Federació Catalana de Voleibol
www.fcvolei.cat

Federació Catalana de Waterpolo
www.natacio.cat

Federacions Catalanes de Pentatló
Modern i de Triatló
www.fcpentatlo.cat

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
www.feec.cat

Federación Española de Golf
www.rfegolf.es

Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral
www.fecpc.cat

Fundació Mensalus
www.mensalus.es

Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona
www.fnob.org

IES Can Vilumara
www.institutcanvilumara.cat

INEFC
www.inefc.net

La Nova Fita
www.lanovafita.com

Marinva. Joc i Educació
www.marinva.es

Mercabarna
www.mercabarna.es

Mercat de les Flors
www.mercatflors.cat

Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
www.museuolimpicbcn.cat

Palau Sant Jordi - B:SM
www.bsmsa.cat

Parc de Collserola
www.parcnaturalcollserola.cat/sant-pere-martir

Pistes Universitàries de Barcelona
www.ub.edu

Poni Club Barcelona del Parc de l’Oreneta
www.poniclubbarcelona.com

QSL Serveis Culturals SL
www.qsl.cat

Reial Club Marítim de Barcelona
www.maritimbarcelona.org

Reial Club de Polo
www.rcpolo.com

SAT Sant Andreu Teatre
www.sat-teatre.cat

Seven Marketing
www.sevenmarketing.es

URL
www.url.es

Velòdrom d’Horta
www.velodrom.cat

VESC SL
www.vesc.cat

Entitats
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Participació al curs anterior

EI EP ESO Batx. EE

ACTIVITATS P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r-2n 3r-4t 1r-2n

Joc perdut 3.673

La gimnàstica fa per a tu 1.635

Cavall i esport 4.835

Ja nedo 6.276

L’hoquei patins fa per a tu 447

Dansa Ara 6.995

Espectacles IT 1.200

L’handbol fa per a tu 898

El judo fa per a tu 551

El corfbol fa per a tu 1.144

Esports d’hivern 1.314

El waterpolo fa per a tu 412

Vela a la Barcelona World Race 297

Golf a l’escola. Open BCN - El Prat 531

Esports d’acció. Barcelona Extrem 1.145

Curses d’orientació 9.680

Olimpisme i Montjuïc 152

El beisbol fa per a tu 425

L’esgrima fa per a tu 501

La Laia juga a tennis 609

Els escacs fan per a tu 1.032

Raid Atlètic 2.310

Flic flac circ 787

L’escalada fa per a tu 766

El tamborí fa per a tu 642

Coneix el pentatló 508

Esports adaptats 206

Biatló 3.567

Esports de pel·lícula 1.985

El rugbi fa per a tu 1.077

El vòlei fa per a tu 1.581

A la grada, passió i seny 583

Triatló 2.395

Pedala 747

El rem fa per a tu 602

De marxa fent esport 2.675

Aprèn a pedalar 88
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Districte de Ciutat Vella
C. Ramelleres, 17
08001

Districte de L’Eixample
C. Aragó, 328
08009

Districte de Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104
08014

Districte de Les Corts
Pl. Comas 18
08028

Districte de Sarrià - Sant Gervasi
C. Anglí, 31
08017

Districte de Gràcia
Pl. de la Vila, 2
08121

Districte d’Horta-Guinardó
C. Lepanto, 387
08024

Districte de Nou Barris
C. Dr. Pí i Molist, 133
08042

Districte de Sant Andreu
C. Sant Adrià, 11-21 (Can Fabra)
08030

Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona

Oficines d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament
de Barcelona



NOU PROGRAMA

D’AJUTS I BEQUES

Tota la informació d’activitats 

esportives i beques al web

www.barcelona.cat/esports


