
  

 

EXTRAESCOLARS DE TARDA 

 
L’inici d’aquestes activitats és l’1 d’octubre. 

 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
Un Món d’ esports: per infants de P4 a 6è agrupats en dos franges d’edat 

 
Un món d’esports amb tastets per a infants de P4 a 3r (dijous de 16.30 a 18). Preu: 

30,00 € x 9 mensualitats. (Activitat homologada de 1r a 6è) 

 

Per a infants de P-4 (Grup petits ) : El tastet en els diferents esports es durà a terme per 

mitjà de jocs i activitats que afavoreixin la seva pràctica psicomotriu.  

 

Per a infants de P5 a 3r (Grup mitjans): El tastet dels diferents esports serà rotatori amb 

canvis d’esport cada 2 o 3 setmanes. Cap al final de curs es repetiran aquells esports que 

hagin agradat més. 

 
Objectius: Iniciar als infants en diferents esports. Tastar l’esport que ens agrada: 

Bàsquet, Volei, Handbol, Rugby Tag, pitxi/beisbol, Hockey, Futbol, jocs tradicionals... 

Afavorir que s’ho passin bé fent esport. Descobrir per mitjà de la pràctica, diferents 

esports del nostre entorn. 

 

Un món d’esports, més allà dels tastets per a infants de 4rt a 6è(Grup Grans) (dijous 

de 16.30 a 18). Preu: 30,00 € x 9 mensualitats. (Activitat homologada de 1r a 6è) 

 

La iniciació dels diferents esports, serà rotatòria, amb canvis d'esports cada 6 setmanes o 

mes i mig. A diferència d'altres grups d'edat, els esports practicats, no es quedaran en 

una fase de prova o de "tast", sinó que es profunditzaran per tal que el grup pugui arribar 

a una etapa més competitiva assolint una pràctica més concreta de l’esport. Es 

realitzaran 3 esports col·lectius i 2 esports individuals, per tal de potenciar el joc en equip 

però sense oblidar la importància de la tècnica individual. L'elecció dels diferents esports 

la duran a terme els mateixos infants per mitjà del consens i o votació. Entre els esports 

que podran triar hi haurà: 

 

Col·lectius i els seus objectius específics: 

1. Rugbi15/Rugbitag: Del rugbi 15 aprendre un seguit de tècniques com la "touch", la 

"mele" tècnica de placatges (amb les respectives mesures de seguretat), etc. Pel que fa a 

el rugbitag serà el format amb el qual podran desenvolupar l'activitat competitiva, puig que 

és una modalitat caracteritzada per l'absència de placatge. 

2. Voleibol: Aprendre la tècnica del joc de pilota, així com l'estructura reglamentària 

que s'utilitza per jugar. Respectar les decisions de l’àrbitre. 

3. Handbol: Aprendre la tècnica del joc de pilota, així com l'estructura reglamentària 

que s'utilitza per jugar. 

4. "Ultimate": Aprendran la tècnica del disc volador/frisbee així com l'estructura 

reglamentària. 

5. Beisbol/ Pitxi: Del béisbol aprendre un seguit de conceptes com els "homeraons" 

les "boles", etc. Pel que fa a el pitxi serà el format amb el qual desenvoluparan l'activitat 

competitiva puig que és molt més dinàmica. 

6. Basquet: Aprendre la tècnica del joc de pilota, així com l'estructura reglamentària 

que s'utilitza per jugar. 

7. Futbol: Aprendre la tècnica del joc de pilota, així com l'estructura reglamentària 



  

que s'utilitza per jugar. 

 
 Individuals i els seus objectius específics: 

1. Esgrima: Aprendre la tècnica amb l'espasa així com l'estructura reglamentària de 

l'esport. 

2. Tenis: Aprendre la tècnica amb la raqueta i la pilota així com la tàctica 

organitzativa. 

3. Golf/Mini golf: Amb el golf aprendre la tècnica del pal i la pilota. Pel que fa a el mini 

golf serà la modalitat amb la qual competiran puig que es necessita menys superfície. 

4. Atletisme: Aprendre la tècnica de les diferents modalitats. Salts, curses, marxes, 

llançaments. 

 

Objectius generals: Aprofundir en la pràctica de disciplines esportives concretes. Gaudir 

de la pràctica esportiva. Desenvolupar un esport que surti en base els seus interessos. 

 

Futbol sala per a infants de 3r a 6è (dimecres de 16.30 a 18) Preu: 33,50 € x 9 

mensualitats + 33,50 € anuals fitxa federació (Activitat homologada de 3r a 6è) 

 

L’activitat de futbol, desenvolupa aquest esport mitjançant un complet programa 

d’entrenament que inclou les activitats físiques (força, destresa, velocitat, flexibilitat...) així 

com el treball d’habilitats tècniques(les condicions, la passada, el xut...)i tècniques del 

propi esport com ara la millora en la visió del joc, la identificació de les diferents 

demarcacions dins del camp, estratègies a seguir segons el resultats dels partits, sacrifici 

per ajudar als companys en defensa o el desenvolupament de jugades assajades per 

poder sorprendre a l’equip contrari. 

 

Objectius: Potenciar la cooperació dins l’equip. Propiciar la col·laboració entre els 

jugadors/res i fomentar el respecte. Entendre el reglament del joc i respectar-lo. Conèixer 

la funció de l’àrbitre. Gaudir de la varietat d’exercicis. Aprendre les tècniques de l’esport 

en concret. Respectar l’adversari. Enfortir-se físicament. Afavorir valors com la 

companyonia. Fomentar l’interès envers l’esport en el temps de lleure. 

 

Circ per a infants de P4 a 6è (dimarts o dijous de 16.30 a 17.45 ). Preu: 30 € x 9 

mensualitats. (activitat homologada de 1r a 6è). 

 

El circ ens ofereix diverses eines que permeten la convivència en societat, la capacitat 

d’enfrontar-nos a diferents situacions o canvis i a prendre coneixement de valors 

comunitaris i democràtics. És una proposta de caràcter educatiu, esportiva i lúdica, on 

s’ofereix una visió més propera de les diferents disciplines. Les disciplines que oferirem 

són: 

-Malabars, maces, pilotes, anelles, carioques, diàbolo, pals xinesos i bastó llarg. 

-Acrobàcies; en parelles i grupals, verticals... 

-Equilibris 

 

Objectius: Experimentar les disciplines i ser-ne part. Buscar un millor coneixement i 

control del moviment del propi cos i l’expressió verbal i corporal de forma lúdica. Potenciar 

el treball grupal en tot moment i oblidar l’esperit competitiu. Permetre crear una relació de 

confiança i de creixement personal. Potenciar aspectes com la participació, la solidaritat, 

l’esforç i el suport mutu entre d’altres. 

 

 



  

ACTIVITATS D’ANGLÈS 

 
· Play in English per a infants de P4 a 2n(dimecres de 16.30 a 17.45). Preu: 30€ x 9 

mensualitats. 

 

A través de cançons, jocs i moviment, els nens es familiaritzen amb l’anglès d’una 

manera divertida i perden la por a utilitzar una llengua que no és la materna. 

 

Objectius: Establir un primer contacte amb la llengua a través de paraules i frases 

senzilles. Valorar la llengua estrangera com un mitjà de comunicació i enteniment entre 

les persones de procedència, cultures i llengües diverses. Començar a comunicar-se 

oralment identificant i anomenant objectes de l’entorn quotidià. Escoltar i entendre 

missatges. Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles i habituals que 

tinguin un contingut i desenvolupament conegut, utilitzant procediments i recursos 

lingüístics verbals i no verbals. 

 
 

· Fun with English per a infants de 3r a 6è (dimecres de 16.30 a 17.45). Preu: 30€ x 

9 mensualitats . 

 

A través del joc els infants es familiaritzen amb l’anglès d’una manera divertida i perden la 

por a utilitzar una llengua que no és la materna. 

Objectius: Valorar la llengua estrangera com un mitjà de comunicació i enteniment entre 

persones de procedències, cultures i llengües diverses. Familiaritzar-se amb aspectes 

rítmics i d’entonació característics de l'anglès. Escoltar i comprendre missatges en 

interaccions verbals diverses, utilitzant les informacions transmeses per la realització de 

tasques concretes. Produir breus converses orals relacionades amb temes quotidians i 

vocabulari tractat a classe. Introducció de l’escriptura de manera lúdica i sempre 

vinculada a les activitats de caire oral desenvolupades a la classe. 

 


