
PROJECTE  D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

 
2014-15 

 
A.F.A.  ESCOLA  L’UNIVERS 

 



• En la organització de les activitats extraescolars s’ha tingut en compte els 
criteris que han de servir per a desenvolupar la personalitat integral dels 
infants. 
 
• Seran específicament lúdiques, formatives i de foment de les relacions 
interpersonals dels infants en un marc diferenciat de l’estrictament acadèmic. 
 
• Tindran un respecte absolut a la línia pedagògica de l’escola i les directrius 
de l’A.F.A. 



Talleristes: 
 
El tallerista – educador/a, serà la persona que dinamitzarà i dirigirà la franja 
horària que duri el taller. Aquesta persona estarà especialitzada en l’activitat 
que impartirà, tenint la preparació adequada pel correcte desenvolupament de 
l’activitat. 
 
Coordinació: 
Per tal de vetllar pel bon funcionament, fer un seguiment de les activitats i fer 
de lligam entre escola, famílies i talleristes contractats, resoldre qualsevol tipus 
de problema, hi haurà una persona, que serà l’encarregada de fer aquestes 
tasques. 
Aquesta persona, estarà present al centre al llarg de tota la franja horària de 
les activitats. 
 
Com contactar: garbuix@garbuix.org 



Les activitats sol·licitades i coordinades per GARBUIX per al curs 2014-15 són 
les següents: 

PROPOSTA  D’ACTIVITATS PER A L’AFA DE 
L’ESCOLA L’UNIVERS 

 
 Iniciació esportiva 
 Fem esport (multiesport) 
 Acompanyament a piscina 
 Acollida matinal 
 Acollida tarda 



Com a complement de l’educació i desenvolupament dels nens/es es adient que 
realitzin activitats de psico-motricitat. No només per potenciar l’aprenentatge, sinó, 
per crear ja, des de ben petits, una base que els permeti gaudir d’uns hàbits 
saludables.  
Es pretén que els nens/es adquireixin mitjançant el joc habilitats físiques o motrius 
que permetin a l’hora, desenvolupar la seva capacitat mental. 
  
La metodologia general utilitzada en aquestes edats consistirà en exercicis variats i 
entretinguts (buscant els preferits de cada grup), progressió de suau a intens, evitar 
pauses entre joc i joc excessivament llargues, utilitzar com a recurs principal el joc per 
treballar qualsevol aspecte psicomotriu, sempre amb un determinat ordre i amb unes 
normes de conducta. 

INICIACIÓ ESPORTIVA 



El primer pas per introduir-se en el món de l’esport, treballant les habilitats motrius 
bàsiques i específiques, percepcions espaials i temporals i els jocs pre-esportius, sense 
arribar a ser cap esport, determinat. D’una manera divertida, lúdica i motivant, els 
nens/es, aprenen a valorar el treball en equip, la tolerància, la solidaritat i el respecte 
vers els altres. 

INICIACIÓ ESPORTIVA 

Horari: 1 dia/setmana 1 hora 
 
Quota mensual socis AFA: 23 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos) 
 
Quota mensual no socis AFA: 27,60 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos) 

L’activitat es realitzarà en grups tancats de 10‐12 nens/es 

Activitat per a nens/es de EI-4 I EI-5. 



Els objectius de l’activitat són exercitar les habilitats motrius bàsiques i específiques en 
situacions de joc i iniciar-se en la pràctica de diferents esports d’equip, (futbol, 
bàsquet, voleibol, beisbol, i ...), aprendre les tàctiques de cada esport treballat, 
aprendre a valorar el treball en equip, la tolerància, la solidaritat i el respecte vers els 
altres. En aquestes edats s’ha de seguir treballant el desenvolupament  motriu, però 
en aquest cas, podem fer-ho a partir de l’esport. És a dir, que hem de fer una suma de 
motricitat bàsica més tècnica de l’esport concret, adequant la pràctica amb els  
aspectes tàctics.  
  
Els dos primers trimestres del curs ens proposem  treballar beisbol, hoquei, futbol, 
bàsquet, badmington.. El tercer trimestre proposarem als nens /es que triïn dos 
esports dels han treballat.  
 

FEM ESPORT 



METODOLOGÍA: 
  
Cada sessió és compondrà de tres parts;  
L'escalfament  ( jocs de córrer, estiraments, ... ) 
Treball específic ( desenvolupen dels objectius de la sessió)  
Tornada a la calma ( exercicis de tornada a la calma, respiració relaxació, ... )  
   
  

FEM ESPORT 



OBJECTIUS GENERALS: 
  
Les programacions de les  activitat tenen com a denominador comú la formació 
integral dels seus participants, treballant les capacitats i habilitats en els àmbits físic, 
cognitiu i social d’acord amb els següents principis educatius:  
• No seleccionar ni discriminar els/les nens/es en base a les seves capacitats 

psicofísiques ni als coneixements tècnics. 
• Utilitzar l’activitat física com a eina per a la formació integral dels nois i les noies, 

per a la seva integració social i per a desenvolupar el sentit del treball en equip. 
• Treballar la formació física de base , desenvolupant les qualitats i les habilitats 

motores fonamentals. 
• Realitzar una activitat progressiva i poliesportiva que serveixi com a base a més 

d’un esport i activitat física. 

FEM ESPORT 



• Utilitzar la competició esportiva com una eina per a la millora dels aprenentatges, 
no com una finalitat en si mateixa. 

• Respectar el desenvolupament natural del/la nen/a i triar els continguts educatius 
més idonis a cada grup d’edat. 

• Treballar i transmetre valors positius en la pràctica esportiva com: respecte, esforç, 
esportivitat, autosuperació, compromís, ... 

• Englobar tot el procés en un marc sa, lúdic i motivador. 

FEM ESPORT 

Horari: 1 dia/setmana 1 hora 
 

Quota mensual socis AFA: 23 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 
 

Quota mensual no socis AFA: 27,60 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 

L’activitat es realitzarà en grups tancats de 10‐12 nens/es 

Activitat per a nens/es de 1r., 2n. i 3r. d’E.P.  



Oferim el servei d’acompanyament a piscina aportant un valor afegit a l’educació dels 
nens i nenes. L’objectiu no és tan sols l’acompanyament al centre esportiu sinó que 
treballem una sèrie d’hàbits que el nen/a aprendrà i l’ajudaran a la seva autonomia 
personal: 
 

ACOMPANYAMENT A PISCINA 

Horari: Dimarts de 16:30 a 17:30 hores 
 
Quota mensual socis AFA: 26 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 
 
Quota mensual no socis AFA: 31,20 € (d’octubre al juny, ambdós inclosos) 

La ratio és d’un mínim de 3 nens a un màxim de 5 per cada monitor. 

 
 Anar pel carrer seguint les instruccions del monitor/a. (anar 

per la vorera, creuar carrers....). 
 Vestir-se i desvestir-se sol/a. 
 Endreçar la roba i les sabates al seu lloc 



MATINERS  ( acollida matí) 

L’acollida es realitzarà sempre i quan hi hagi un 
mínim de 8 nens/es 

És un espai obert un cop finalitzades les classes, on el nen/a podrà gaudir d’un racó 
d’esbarjo amb diferents recursos (jocs de taula, joc simbòlic, contes., material plàstic..), 
on podrà triar com emprar aquest temps. 
 
Els nens /es podran esmorzar dins d’aquesta franja horària, sempre i quan s’arribi abans 
de tres quarts de nou. (caldrà que el duguin de casa)  

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 9 hores. 
 
Quota mensual socis AFA: 
Horari de 8.00 a 9.00 h.: 30 € (setembre) i 50 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos). 
Horari de 8.30 a 9.00 h.: 15 € (setembre) i 25 € ( d’octubre a juny, ambdós inclosos) 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3 €/dia 
 
Quota mensual no socis AFA:   
Horari de 8.00 a 9.00 h.: 36 € (setembre) i 60 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos). 
Horari de 8.30 a 9.00 h.: 18 € (setembre) i 30 € ( d’octubre a juny, ambdós inclosos) 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3,6 €/dia 
 
 
 



LUDOTECA ( acollida de tarda) 

És un espai obert un cop finalitzades les classes, on el nen/a podrà gaudir d’un racó 
d’esbarjo amb diferents recursos (jocs de taula, joc simbòlic, contes., material plàstic..), 
on podrà triar com emparar aquest temps. 
 
D’altra banda, els nens/es que ho vulguin, podran berenar (l’hauran de dur de casa). 

Horari: De dilluns a divendres de 16:30 a 17:45 hores 
 
Quota mensual socis AFA: 50 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos). 
Al setembre la quota serà de 25 € . 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3 €/dia 
 
Quota mensual no socis AFA:   60 € (d’octubre a juny, ambdós inclosos). 
Al setembre la quota serà de 30 €. 
Hi ha la possibilitat de comptar amb aquest servei esporàdicament per un preu de 3,6 €/dia 



QUADRE DE PREUS LUDOTECA ( acollida de tarda) 

SOCIS A.F.A. 

1 dia fix a la setmana tot el mes 10 € 

2 dies fixos a la setmana tot el mes 20 € 

3 dies fixos a la setmana tot el mes 30 € 

4 dies fixos a la setmana tot el mes 40 € 

NO SOCIS A.F.A. 

1 dia fix a la setmana tot el mes 12 € 

2 dies fixos a la setmana tot el mes 24 € 

3 dies fixos a la setmana tot el mes 36 € 

4 dies fixos a la setmana tot el mes 48 € 


