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Benvolgudes famílies, 
Un any més ens acostem a final de curs, és per això, que des de la coordinació de les escoles esportives ja 
estem començant a planificar el proper curs. 
En referència a les activitats de l’any vinent, continuarem potenciant i desenvolupant les diverses habilitats 
motrius bàsiques per als alumnes de cicle infantil (Psicomotricitat i Jocs Pre - esportius). Per als alumnes de 
primària, realitzarem la iniciació esportiva a través de la pràctica de diversos esports, que aniran variant 
trimestralment. I finalment continuarem oferint la disciplina esportiva de Patinatge, l’activitat aquàtica a la 
piscina de St. Ponç i el Rugbi, com a novetat, a l’escola. 
  
A continuació, us exposem la següent taula d’activitats 2017-18, perquè es vegi de manera més visual: 
 

ESCOLA ESPORTIVA I (Inicició Esportiva) ESCOLA ESPORTIVA II (Rotació Esportiva) 

A qui va dirigit? A nens/es de P3, P4 i P5.  
Què farem? Iniciació esportiva, psicomotricitat i 
jocs pre – esportius. (2n trimestre act amb patins) 
Quan ho farem? Dimecres de 16:30h a 18:00h.   
A on ho farem? Gimnàs de l’escola / Aula de Pisco 
Durada: d’octubre a maig. 

A qui va dirigit? A nens/es de Primària. (1er 4t) 
Què farem? Rotació esportiva. (coneixement de 
diferents esports al llarg del curs). 
Quan ho farem? Dimarts i Dijous de 16:30h a 
18:00h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva i Gimnàs de 
l’escola. 
Durada: d’octubre a maig. 

ACTIVITAT AQUÀTICA INFANTIL ACTIVITAT AQUÀTICA PRIMÀRIA 

A qui va dirigit? A nens/es d’educació infantil 
(P3,P4 i P5) 
Què farem? Familiarització al medi aquàtic, 
activitats lúdiques i jocs d’aigua. 
Quan ho farem? Dijous de 16:45h a 18:00h. 
A on ho farem? Piscina del GEiEG a St. Ponç. 
Durada: d’octubre a maig. 
*el transport dels nens des de l’escola a les instal·lacions de St. Ponç és a 
càrrec del pares. 

A qui va dirigit? A nens/es d’educació primària 
(1er – 6è) 
Què farem? Iniciació al medi aquàtic i primer 
contacte amb els diversos estils aquàtics. 
Quan ho farem? Dimarts de 16:45h a 18:00h. 
A on ho farem? Piscina del GEiEG a St. Ponç. 
Durada: d’octubre a maig. 
*el transport dels nens des de l’escola a les instal·lacions de St. Ponç és a 
càrrec del pares. 

 
PATINATGE 

 

 
RUGBI 

 

A qui va dirigit? A nens/es de P5 i Primària. 
Què farem?  Activitats i jocs amb patins, iniciació a 
les figures acrobàtiques, preparació de balls i 
exhibicions. 
Quan ho farem? Dilluns de 16:30h a 18:00h. 
A on ho farem? Gimnàs de l’escola. 
Durada: d’octubre a maig. 

A qui va dirigit? A nens/es de P5 i Primària. 
Què farem?  Activitats i jocs d’iniciació al rugbi, 
rugbi flag, placatges, meles, touche, xuts a pals i 
normativa 
Quan ho farem? Dimecres de 16:30h a 18:00h. 
A on ho farem? Pista poliesportiva. 
Durada: d’octubre a maig. 

*per a poder realitzar les activitats hi haurà d’haver un mínim d’inscripcions. 
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Les activitats inclouen: La programació de les activitats, servei de monitoratge, tècnics especialitzats, 
assegurança mèdica, material fungible d’activitat, participació a les trobades d'escoles esportives. (Les 
exhibicions, campionats i el lloguer de vestuari no s’inclouen dins del preu.)  
 
Horari general d’activitats a l’escola: 
16:30h: Recollida dels nens/es que faran l’activitat per part dels tècnics i monitors. Els alumnes de l’escola 
Balandrau també els anirem a recollir allà. 
16:35h a 16:50h: Berenar. 
16:50h a 17:40h: Activitat. 
17:40h a 18:00h: Servei de dutxes i sortida i recollida dels nens/es. 
 
Horari general de l’activitat aquàtica: 
16:30h: Recollida dels nens/es a l’escola per part dels pares. 
16:35h a 16:45h: Transport fins al GEiEG St. Ponç, on allà ja s’esperen els monitors. 
16:45h a 17:00h: Baixada als vestidors i canvi de roba. 
17:00h a 17:40h: Activitat. 
17:40h a 18:00h: Sortida de la piscina, dutxa i recollida dels nens. 
 
Preus: 
 

Activitat: Preu Soci GEiEG Preu No Soci GEiEG 

Escola Esportiva I 
(Iniciació esportiva) P3, 

P4 i P5: 52,30 55,30 

Escola Esportiva II 
(Rotació Esportiva) 

Primària: 99,50 102,50 

Patinatge: 55,30 58,30 

Activitats Aquàtiques: 67,35 70,35 

Rugbi 52,30 55,30 

*per a poder realitzar les activitats s’ha de ser soci/a de l’AMPA. 
Inscripcions: 
Un cop tinguem la inscripció us la podeu descarregar de la web de l’escola i un cop omplerta, dipositar-la a 
la “caixa d’activitats de l’AMPA” situada davant de la consergeria de l’escola. També deixarem butlletes en 
format paper al costat de consergeria de l’escola. Durant el mes de setembre farem un dia d’inscripcions a 
l’escola per tota la gent que tingui dubtes. 
Un cop arribats a setembre ens posarem en contacte amb tots els inscrits i realitzarem les reunions prèvies 
informatives. 
 
Per a més informació: extraescolars@geieg.cat (Albert Borrell) 
 
Gràcies per la vostra atenció.  
Atentament, 
 
Coordinació d’activitats GEiEG.                                                                                      Girona, 25 de maig de 2017. 
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