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Sr. Francesc Morilla Gómez, 

Coordinador del PLA CATALÀ DE L’ESPORT de l’ESCOLA JACINT VERDAGUER de 

Castelldefels i Secretari de la Secció Esportiva de Centre, 

 
CERTIFICA: que el present PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE 

ha estat elaborat pel Departament d’Educació Física del centre en coordinació amb la 

Secció Esportiva, informat i aprovat pel Claustre i Secció Esportiva, en la sessió del dia 23 

de maig de 2012 i informat i aprovat pel Consell Escolar, en la sessió del dia 24 de maig de 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castellefels, 28 de maig de 2012 
 
 
 
 

 
Vist i plau El Director i El Secretari 

President del Consell Escolar 
 

 
Signat: Gloria Ruiz Gimeno Signat: Francesc Morilla 

Gómez 



            DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
         ESCOLA JACINT VERDAGUER       
         www.jverdaguer.cat   

 

3 

 
 
 
 
 

PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE 

 
1. DADES DEL CENTRE 4 

2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE 5 

2.1 Justificació del Projecte  

2.2 Objectius del Projecte  

2.3 Finalitats  

2.4 Competències  

3. PLA D’ACTIVITATS FÍSIQUES 7 

3.1 Justificació dels esports triats  

3.2 Organització de les activitats  

3.3 Monitors del projecte  

3.4 Compromisos que assumeix el centre  

4. INSTAL·LACIONS I HORARI DE LES ACTIVITATS 9 

5. ALUMNE PARTICIPANT 9 

6. METODOLOGIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 10 

6.1 Metodologia  

6.2 Objectius específics  

6.3 Seguiment i avaluació   

 
 
 



            DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
         ESCOLA JACINT VERDAGUER       
         www.jverdaguer.cat   

 

4 

 

1. DADES DEL CENTRE 
 

Codi 

Denominació 

Director 

NIF 

Domicili 

Localitat 

Província 

Telèfon 

Fax 

Correu electrònic 

Pàgina WEB 
 

 

 

 

Coordinador Esportiu del Centre 
Francesc Morilla Gómez, 

Mestre d’EF 

08015961 

ESCOLA JACINT VERDAGUER 

Gloria Ruiz Gimeno 

Q5855870A 

C/MURALLA S/N 

CASTELLDEFELS 

BARCELONA 

936654052 

936654052 

a8015961@xtec.cat 

www.jverdaguer.cat 

 

mailto:a8015961@xtec.cat
http://www.jverdaguer.cat/
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

2.1. Justificació del Projecte 
 

RESOLUCIÓ VCP/3989/2010, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat a les 

directrius per al desenvolupament de l’esport escolar fora de l’horari lectiu, permet 

dissenyar noves mesures destinades a ampliar l’horari d’obertura dels centres docents i a 

millorar la seva oferta d’activitats i serveis educatius complementaris. 

 

L’objectiu que perseguim amb aquest projecte és que el centre, més enllà de 

lajornada lectiva, sigui capaç d’oferir al seu alumnat i a les famílies una ofertade jornada 

escolar més complerta, de manera que troben en el centre les activitats quenecessiten per 

a complimentar la formació de l’alumnat i per a utilitzar d’una manera educativa i saludable 

el seu temps lliure. 

 
Es fa cada vegada més necessari estendre les activitats i els serveis educatius 

complementaris, a fi de donar resposta al desig de les famílies d’atorgar una formació més 

àmplia als seus fills i filles, complementant l’educació reglada amb un altre tipus d’activitats 

que tenen un caràcter marcadament lúdic i d’utilització educativa i saludable del temps 

d’oci. 

 
Considerem què en implantar en el nostre Centre la pràctica de l’esport fora 

del’horari escolar, ens permet completar el procés educatiu del nostre alumnat, 

desenvolupant les virtuts educatives que aporta la pràctica de l’esport per al creixement 

personal (esforç, coeducació, disciplina, dedicació, sacrifici,solidaritat, etc.) i al mateix 

temps introduir hàbits de vida saludable. 

 
L’activitat esportiva, ha de formar part de la vida quotidiana de les persones pel seu 

caràcter educatiu, la transversalitat de la seva essència, l’oci actiu, la recreació i la millora 

de la salut i el benestar social que pot aportat. L’esport ha de fomentar l’autonomia 

personal, ha de ser per a tots i totes, sense discriminació,i ha d’ensenyar a utilitzar un 

temps d’oci. 

 

La pràctica de l’esport que plantegem en el projecte és poliesportiva, de manera 

que tot l’alumnat conegui de forma cíclica, diverses modalitats esportives, d’acord amb la 

seva aptitud i edat. D’altra banda inclou pràctiques tant participatives com competitives, 

que tindran en tot cas un caràcter eminentment formatiu. 

 
Aquest projecte contribueix significativament, amb la nostra finalitat principal: 

pretenem que el nostre centre sigui un espai d’educació, estudi, convivència i participació. 

 
Per aquests motius i existint unanimitat total en el Consell Escolar i Claustre de Professorat 

per que es porti endavant, és pel que presentem el present projecte que hem elaborat. 

 

 

2.2. Objectius del projecte 
Els objectius generals del projecte els podem concretar en els següents: 

A. Articular les activitats esportives de forma eminentment pràctica, tant 

internes com externes que afavoreixin l’adequada canalització d’habilitats i 

destreses que complementin un model d’educació integral. 

B. Potenciar a través de l’activitat esportiva la projecció del centre a 

l’entorn, vinculant-ho amb la localitat. 

C. Desemvolupar  la  pràctica  de  l’esport  com  recreació,  divertiment  i 
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complement fonamental de la formació integral de l’alumnat d’educació primària. 

D. Fomentar entre l’alumnat l’adquisició d’hàbits permanents d’activitat 

física i esportiva, com a element per al seu desenvolupament personal i social. 

E. Augmentar el desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu de l’alumnat 

participant. 

F. Realitzar activitats fisicoesportives de manera voluntària, primant de 

manera especial els aspectes de promoció, recreatius i cobrir part del temps d’oci 

de manera activa, lúdica i divertida. 

G. Ser un element imprescindible per a la integració dels col·lectius 

desfavorits, com ara immigrants, deprimits socioeconòmics, persones amb 

discapacitat, etc. 

H. Fer de la pràctica esportiva un instrument per a l’adquisició de valors 

com ara la solidaritat, la col·laboració, el diàleg, la tolerància, la no discriminació, la 

igualtat entre sexes, l’esportivitat i el joc net. 

I. Afavorir la utilització de les instal·lacions esportives escolars en horari no 

lectiu per l’alumnat de forma eficaç. 

J. Donar alternatives saludables a les famílies per a ocupar les hores lliures 

dels seus fills o aquelles en que no els poden atendre amb la dedicació desitjable. 

K. Atendre la integració de l’alumnat de necessitats educatives especials, 

durant les activitats esportives del centre. 

 

2.3. FINALITATS 
ALUMNAT DE PRIMÀRIA 

La recerca de l’eficàcia i l’eficiència dels moviments serà clau en aquesta etapa. En 

les activitats expressives s’observarà una major implicació dels participants en les 

composicions i enla elaboració de respostes motrius. La reglamentació haurà de ser 

tinguda en compte en els processos de desenvolupament de les activitats esportives. 

 

L’increment en la presa de decisions per part dels practicants donarà lloc a una 

autonomia progressiva en la pràctica. 

Els hàbits higiènics i de pràctica segura i saludable es mantindran. A més, es valorarà 

especialment l’esforç i la constància per a la pròpia superació. 

1. Progressar en el desenrotllament de les habilitats motrius específiques d’una 

disciplina esportiva. 

2. Consolidar hàbits de esforç físic orientats al manteniment i millora d’una condició 

física saludable. 

3. Refermar hàbits saludables, de seguretat i d’higiene, en la pràctica de l’activitat 

física. 

4. Respondre a problemes motors complexos amb eficàcia. 

5. Demostrar autonomia suficient en l’execució de les activitats físiques, expressives i 

esportives. 

6. Respectar a companys, adversaris, organitzadors, jutges i tècnics, abans, durant i 

després de la pràctica esportiva. 

7. Reconéixer la dimensió artística, social i cultural de les activitats físiques i 

esportives. 

8. Treballar en equip desenrotllant les habilitats socials necessàries. 

9. Participar de forma activa en l’organització d’activitats físiques i esportives 
 
 

2.4. Competències 
Competències  bàsiques 

Les competències bàsiques són aquelles que els alumnes han d’haver assolit alfinal de la 

seva etapa educativa per a poder portar una vida activa i plena en societat. La seva 

adquisició vindrà condicionada per les diverses experiències per les quals passen els 

nens/es. L’activitat física i l’esport en edat escolar contribuiran a l’adquisició d’aquestes 
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competències des d’una triple perspectiva: 

• Usar interactivament els llenguatges (corporal, verbal, musical, tecnològic, etc.) i el 

coneixement. 

• Conviure en grups heterogenis mostrant responsabilitat personal, capacitat de relacionar- 

se, cooperar i resoldre conflictes. 

• Actuar de forma autònoma per a conduir projectes personals, en particular la gestió de la 

pròpia activitat física al llarg de la vida. 

 
Competències pròpies de l’activitat física i l’esport 

Des d’un punt de vista més específic, es defineixen les competències pròpies del’activitat 

física i esport en edat escolar que engloben habilitats, coneixements, emocions, actituds 

que es combinen per a donar resposta a les exigències d’aquestes activitats. 

• Utilitzar amb eficàcia les habilitats motrius per a practicar una varietat de activitats 

físiques i esportives. 

• Aplicar el coneixement i la comprensió de conceptes, principis i estratègies, relacionats 

amb la motricitat, per a l’aprenentatge i millora de les habilitats necessàries per al 

desenvolupament de les activitats físiques i esportives. 

• Participar regularment en activitats fisicoesportives valorant l’activitat física per a la salut, 

el benestar, l’expressivitat del cos i la comunicació interpersonal. 

• Disfrutar de les activitats físiques i esportives com a manifestacions culturals i/o 

artístiques, tant en la funció de practicant com sent espectador. 

 
 
 

3.PLA D’ACTIVITATS FÍSIQUES 
Totes les activitats proposades seran dirigides i adaptades per monitors qualificats 

als diferents grups, atenent a nivell de destreses, edat i motivació de l’alumnat participant. 

 
Els continguts pràctics oferits en el programa els podem agrupar en els següents blocs: 

 Bloc  esports:  Bàsquet,  handbol,  voleibol,  atletisme,  gimnàstica,  bàdminton, 

Ultimate, tennis taula, tennis 

 

 Bloc activitats alternatives: Patinatge i esports amb patins 

 
 Bloc activitats expressives: Street dance i expressió corporal 

 
 Campionats interns 

 Tennis taula, amb la ubicació de diferents taules fixes i d’altres portàtils. 

També planifiquem a curt termini: 

 Introducció i promoció dels Jocs Esportius. 
 

 Potenciem la participació en diverses modalitats esportives: 

tornejos locals i/o entre centres educatius. 

 
JUSTIFICACIÓ DELS ESPORTS TRIATS 

Hem triat aquestes activitats pels següents motius: 

Segons l’experiència acumulada en el Departament d’Educació Física d’aquest Centre, 

aquests esports són els més motivadors per al nostre alumnat, són esports què es 

treballen també amb els continguts teòrics a les classes d’educació física i per tant, més 

coneguts per l’alumnat i així pensem que pot ser més fàcil aconseguir que l’alumnat 

participi de les activitats. 
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Els campionats interns (hora esbarjo i hora migdia), ja l’hem realitzat altres cursos i 

té una molt bona resposta amb participació de la majoria dels grups. 

Pel que fa al tennis taula, considerem que és una oportunitat d’introduir un esport 

d’adversari, el qual estigui disponible durant les hores de pati i a migdia, ja que en requerir 

un espai reduït permet la seva ubicació a les nostres instal·lacions. 

 
Encara que és un esport d’adversari, la col·laboració en la fase d’iniciació per a 

l’aprenentatge de la disciplina esportiva és fonamental. Constitueix una manera 

d’assegurar la continuïtat en el joc i d’incrementar notablement les possibilitats de resoldre 

problemes motors de diferent dificultat. 

 
El respecte per l’adversari i pel reglament (acceptar les normes i el resultat de la 

competició) són aspectes treballats des dels inicis de la pràctica d’aquestes activitats. És 

un esport de raqueta que exigeix l’aprenentatge d’habilitats tècniques. 

 

3.1. ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
El responsable de organització i supervisió serà la Comissió Esportiva Escolar que 

es crearà en el si del Consell Escolar, estarà formada per: la Direcció del Centre, el 

Coordinador del projecte i 4 membres del sector alumne, així com un membre de l’AMPA. 

 
L’AMPA d’altra banda participa de forma directa en la promoció i organització de 

les activitats, la seva difusió entre els pares i mares, així com en aportacions econòmiques, 

en la mesura de les seves possibilitats, per la millora de recursos per al desenvolupament 

de l’activitat. 

 
Les funcions de la comissió esportiva escolar seran les de coordinació, seguiment i 

avaluació de les mesures educatives portades a terme en el centre, i vetllarà pel 

compliment dels objectius del projecte. 

 
En finalitzar el curs escolar, elaborarà un informe sobre l’eficàcia de les mesures 

educatives i el grau de consecució dels objectius previstos. L’esmentat informe es 

presentarà al Consell Escolar del centre, perquè formuli quantes observacions consideri 

oportunes, tot això s’incorporarà a la Memòria Final de Curs. 

 
Es dedicarà un tauler d’anuncis del Centre ubicat a l’entrada per donar publicitat 

tant de les activitats com de les convocatòries a campionats i difusió de resultats, etc. amb 

la inclusió del logotip del Consell Català de l’Esport, informant del seu finançament. 

 
Igualment a la pàgina web del Centre també es crearà un apartat dedicat a la 

publicitat indicada. 

 
El coordinador del projecte tindrà les funcions següents: 

 Dirigir i supervisar els aspectes educatius del projecte, assegurant el carácter 

transversal de l’activitat. 

 

 Coordinació amb els monitors el desenvolupament de les activitats i competicions. 

 
 La formalització i la inscripció dels equips i esportistes individuals en les 

competicions  externes. 

 

 La dinamització en els aspectes referents a la implicació de la Comunitat Educativa 

a través de la creació de la Comissió Esportiva Escolar, i al patrocini de l’activitat. 

La supervisió de l’ús adequat dels materials i espais. 

 
 
 

 



             
             
             

        DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
         ESCOLA JACINT VERDAGUER       
         www.jverdaguer.cat   
 

 

9 

 

 

 Gestionar les incidències i observacions. 

 
 La relació amb les institucions organitzadores de les distintes competicions, sense 

deixar de tenir en compte les corresponents a l’equip directiu del centre. 

 

 Coordinar la compra de material esportiu. 

 
MONITORS DEL PROJECTE 

Els monitors contractats tindran les funcions següents: 

 Entrenar  l’alumnat  i  als  equips  en  els  horaris  que  els  siguen  assignats  pel 

responsable del projecte. 

 

 Dirigir els partits de les competicions internes. 

 
 Cuidar el material que li sigui assignat. 

 
 Vetllar per l’adequada utilització de les instal·lacions. 

 
 Hauran de comunicar al coordinador qualsevol perduda o deteriorament que es 

produeixi en la pràctica dels tallers esportius. 

 

 Promoure d’altres activitats que siguen d’interés per l’alumnat. 

 

 

3.2. COMPROMISOS QUE ASSUMEIX EL CENTRE 
En l’aprovació del projecte per part de la Secció Esportiva, Claustre i del Consell 

Escolar del Centre, s’assumeixen els següents compromisos i acords: 

 Aprovar el Projecte per la Secció Esportiva, Claustre i Consell Escolar. 

 
 Mantenir el projecte en cursos successius, amb els canvis oportuns derivats de 

l’avaluació interna contingudes en el projecte. 

 

 Incloure  a  la  Programació  General  Anual  del  proper  curs,  totes  les  activitats 

contingudes en el projecte. 

 

 Consolidar la figura de Coordinador Esportiu de Centre. 

 
 Constituir una Comissió Esportiva Escolar. 

 
A més de la coordinació del projecte, el departament d’Educació Física promocionarà 

les activitats organitzades i cedirà el material esportiu. 

 
Les tutores i tutors de grup donaran complida informació del projecte i col·laboraran en 

passar qüestionaris de preferència d’activitats de l’alumnat per ajustar l’oferta a les 

demandes de l’alumnat. 

 

 

4.INSTAL·LACIONS I HORARI DE LES ACTIVITATS 
Les instal·lacions seran les pròpies del centre: 

 Gimnàs cobert 

 
 Una pistes esportiva exterior 
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5.ALUMNAT  PARTICIPANT 
 

 Alumnat de primària preferentment 

 
 
 

6. METODOLOGIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 
 

6.1. METODOLOGIA 
Se seguiran les directrius metodològiques proposades pel projecte marc nacional 

de l’activitat física i l’esport en edat escolar, en concret estimem com més rellevants les 

següents: 

• Finalitzar l’etapa esportiva en primària coneixent com funciona el seu cos i què fer 

per a mantindre’l en forma, per a consolidar tota una sèrie d’hàbits saludables que'ls 

acompanyen al llarg de la seva vida per a superar-se a si mateix. 

• Fomentar aprenentatges que puguin dur a terme de forma responsable i autònoma: 

escalfar abans de qualsevol activitat física, estirar en acabar, hidratar-se durant la pràctica 

de l’exercici físic, adoptar postures adequades en activitats esportives i de la vida 

quotidiana. 

• Desenvolupar activitats amb marcat accent dirigit a la consecució de l’educació 

d’actituds i valors en la societat: la integració, el respecte a unes normes, a companys, 

adversaris i àrbitre, a les diferències, la solidaritat, el treball en equip, la cooperació, 

l’acceptació de les pròpies limitacions individuals, l’assumpció de responsabilitats dins del 

grup. 

 
OBJECTIUS  ESPECÍFICS: 

• Adquirir hàbits relacionats amb la realització d’activitat física de forma segura i 

dirigida a treballar i mantenir la salut. 

• Conéixer els efectes que distintes conductes associades a diferents estils de vida 

tenen sobre la salut: Exercici físic i inactivitat física, nutrició, hàbits posturals, descans,… 

• Desenvolupar habilitats motrius que permetin realitzar un gran repertori d’activitats 

motrius de forma satisfactòria. 

• Desenvolupar actituds i valors prosocials que faciliten la pràctica d’activitat física i 

esportiva en grup. 

 
 

6.2. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
Pel que fa al seguiment del projecte es realitzarà mitjançant reunions periòdiques 

del coordinador del programa amb els monitors encarregats de portar-lo a terme. 

En les reunions esmentades es farà entre d’altres un seguiment de les activitats, 

alumnat participant en cadascuna d’elles, necessitats de materials, etc, 

Al final del curs s’elaborarà una memòria que contindrà els següents apartats: 
 

Memòria Anual de Activitats 
1. Aspectes quantitatius 

1.1. Participació 

a. Nombre total de participants per sexe i comparació amb el curs anterior 

b. Nombre d’alumnat per curs, activitat esportiva més demanda, activitat que millor a 

funcionat, etc. 

d. Assistència 

 
2. Concreció dels aspectes acadèmics 
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2.1. Descripció general del perfil de cada grup 

2.2. Concretar el nivell de consecució d’objectius en cadascuna de les activitats i grup. 
 
 

 
3. Valoració del funcionament de l’activitat 

3.1. Descripció general del funcionament dels horaris, calendaris, etc. 

3.3. Valoració del funcionament i coordinació entre els diferents responsables de 

l’activitat 

3.4. Valoració del espais, recursos materials, recursos humans, etc 

3.5. Valoració del grau de satisfacció de l’alumnat participant. 

 
4. Conclusions i Propostes de Millora 

4.1. Valoració general de l’activitat 

4.2. Propostes de millora per al següent curs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


