
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.  
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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. 
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• 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. 
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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.  


