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Activitats esportives extraescolars a 
l’Escola Domeny 
Curs 2022-2023 

PROPOSTA 
 
PRESENTACIÓ 
 
Des de fa anys, el GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), treballa amb diferents projectes 
d’activitats esportives extraescolars a diferents centres educatius de la població de Girona. En 
aquest dossier es descriu el projecte que desenvolupem en les escoles que gestionem, el qual 
té com a finalitat, la fomentació de l’activitat física i l’esport entre l’alumnat que hi participi. 
 
Volem que aquest projecte sigui un model esportiu educatiu, basant-nos en l’educació integral 
de l’infant, a través de l’adquisició de capacitats, habilitats, destreses, coneixements, així com 
també, actituds, normes i valors... que acostaran a l’infant amb un ventall d’adquisicions molt 
ampli. 
Per a poder tirar endavant aquesta educació integral, cal tenir en compte les quatre àrees sobre 
les quals haurem de treballar: domini cognitiu, afectiu, social i motor. 
 

• El domini cognitiu, engloba tots els aspectes que fan referència a la intel·ligència, al 
coneixement, etc. 
• El domini afectiu, fa referència a tot allò que està relacionat amb les emocions, els 
sentiments, les actituds, etc. 
• El domini social, es basa amb els elements (família, escola, activitats extraescolars...) 
que forma la societat i les relacions entre ells. 
• El domini motor, és el que fa referència a tota la motricitat humana, a les capacitats 
de moviment del cos. 
 

Conegudes les finalitats, els objectius generals seran els següents: 
 

• Conèixer i acceptar el propi cos, com també les seves possibilitats de moviment. 
• Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai i en el temps en relació a 
les altres persones, amb els objectes i en medis diversos. 
• Assolir un domini corporal i postural harmònic amb millora de la condició física de 
forma genèrica. 
• Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques corresponents a l’acció motriu fent servir 
l’observació, l’anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius. 
• Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives corporals, tot desenvolupant 
la creativitat. 
• Conèixer, identificar i utilitzar les habilitats i les destreses específiques fonamentals de 
les activitats físiques - esportives proposades al llarg de les diferents etapes. 
• Valorar l’activitat física, amb vista al benestar físic i mental tot practicant hàbits 
d’higiene personal. 
• Accedir al comportament social que faciliti el creixement individual mitjançant la 
participació solidària, la responsabilitat i el respecte a les altres persones i, 
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especialment, la utilització de les relacions de cooperació indispensables en una activitat 
física col·lectiva . 
• Donar a conèixer les diferents disciplines esportives que ofereix el GEiEG a la ciutat, 
per tal que el nen/a pugui escollir l’esport que vulgui practicar en el futur. 

 
 
 
En els següents apartats es descriu la temporització prevista pel desenvolupament de les 
activitats, el quadre d’activitats setmanals previst, l’explicació de les activitats que s’estan 
portant a terme i d’altres propostes d’activitats que es podrien realitzar, els recursos necessaris 
i els preus de les activitats. 
 
 

1. TEMPORITZACIÓ  

 
 
Per al desenvolupament de les activitats es preveuen els següents períodes:   

 
 

 
Període de 
difusió 

 

 
Maig 
 

 
Lliurament de la 
informació a les 
famílies (via correu 
electrònic, o com es 
valori des de l’escola). 
 

 
Període de 
preinscripcions 
 

A partir del 
6 de juny. 

 
Via on-line, a través de la web 
www.geieg.cat 
 

 
Inici de les 
activitats 
extraescolars 
 

El 3 
d’octubre 

 
Prèviament s’informarà a les 
famílies inscrites a través del 
correu electrònic. 

Finalització de 
les activitats 
extraescolars 

 
El 31 de 
maig del 
2023. 
 

 
Activitats de cloenda en 
cadascuna de les activitats. 

 
Es seguirà el calendari escolar establert des de el Consell Municipal 
d’Educació de Girona. 
 

 
 

 

http://www.geieg.cat/
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2. QUADRE D’ACTIVITATS  

 
Es proposa seguir amb les activitats realitzades aquest curs 21-22 i en els mateixos dies de la 
setmana.  
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Activitat amb 
patins 

Activitats aquàtica 
(primària) 

Iniciació esportiva Activitat aquàtica 
(infantil) 

 

De 16:30h a 
18:00h 

De 16:45h a 
18:00h 

De 16:30h a 
18:00h 

De 16:45h a 
18:00h 

 

 
L’organització horària durant l’activitat serà la següent:  
 

• 16:30h: Recollida dels infants que realitzen activitats extraescolars. Els infants d’edats 
infantils es recolliran a la seva aula, els d’edat més avançades aniran en el punt de 
trobada.  
• 16:35h a 16:55h: Berenar, canviar-se i preparar-se per començar la sessió. 
• 17:00h a les 18:00h: Activitats / Sessió. 
 
En el cas d’activitat aquàtica, la recollida dels infants es fa directament a les instal·lacions 
del GEiEG de Sant Ponç a les 16:45h. 
 

 
3. EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
Tot seguit s’expliquen les activitats que s’han portat a terme aquest darrer curs, les quals es 
proposa donar continuïtat de cares al proper curs 22-23: 
 

Escola esportiva  
infantil, P3, P4 i P5. 

 
 
 
Explicació 

 
Als  3-4-5 anys, és un moment on l’infant construeix la seva personalitat 
en un procés dinàmic de relació amb la realitat que l’envolta (família, 
escola, escola esportiva...).   A la vegada, viu un seguit de canvis físics, 
socials, sensorials, cognitius,..., propis del seu procés evolutiu.  
L’eina d’interacció, educació i aprenentatge que s’utilitza en aquest grup 
d’edat serà el joc. 
 

 
 
Objectius 
 

 
- Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques a través de situacions 
lúdiques. 
- Potenciar els diferents sentits a través de la manipulació amb diferents 
objectes. 
- Interioritzar les diferents parts del cos. 
 

 
 
Continguts 

 
 
Habilitats motrius bàsiques 
 

Desplaçaments: Caminar, marxa, carrera, 
quadrupèdia, amb gir, trepar... 
 
Salts: Amb/sense carrera, amb/sense acció 
prèvia, amb un/dos peus, a diferents 
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velocitats. 
 
Llançaments i recepcions: Amb precisió, 
amb/sense moviment, amb diferents 
materials, colpejant...  
 

Esquema corporal 
 

Coneixement del propi cos 
Lateralitat 
Equilibri 
 

Estructuració espai – temps 
 

Organització espaial 
Organització temporal 

 
 

Escola esportiva  
primària, de 1r a 6è. 

 

 
 
 
Explicació 

 
Si ens centrem en les diferents etapes de formació de l’infant durant la 
seva vida esportiva, coincidim que en aquestes edats els infants ja han 
assolit una bona formació motriu, per tant, ha arribat el moment d’iniciar-
se a aprenentatges  esportius més específics. És doncs en aquest grup 
quan iniciarem la pràctica de les destreses específiques (tant tècniques 
com tàctiques) dels diferents esports i activitats pre-esportives. 
 

 
 
Objectius 
 

 
- Educar a través de l’esport. 
- Conèixer noves disciplines i activitats esportives. 
- Familiaritzar-se amb les normes bàsiques de cada esport. 
- Gaudir de cadascuna de les activitats proposades. 
- Fomentar la competició a través del joc net. 

Tot i que hi ha uns objectius generals que són vàlids per a totes les disciplines i 
activitats que es realitzaran, hi ha uns objectius i continguts específics per cada 
una d’elles. 

 
 
Continguts 

 
 Es treballaran de manera més específica diferents esports, com : rugbi flag, 
atletisme,  bàsquet, handbol, bàdminton/ Tennis.  

 
 
 

Activitat amb patins 

 
Explicació 

 
Per l’alumnat de l’etapa infantil es proposa dur a terme 
activitats lúdiques però amb la dificultat de portar els patins 
posats, d’aquesta manera s’aconsegueix que es vagin 
familiaritzant amb aquest nou medi. Progressivament, en 
edats més adultes, es poden introduir a altres modalitats 
esportives amb patins, com el patinatge artístic, l’hoquei, etc. 
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Objectius 
 

 
- Experimentar diferents equilibris estàtics i dinàmics. 
- Desplaçar-se de forma autònoma per tota la pista. 
- Iniciar el nen/a als desplaçaments en línia recta, com també 
exteriors i interiors. 
- Experimentar situacions lúdiques amb aquest nou medi de 
desplaçament. 
- Experimentar diferents tipus de frenada.  
 

 
 
Continguts 

 
 
Habilitats motrius 
bàsiques 
 

 

• Desplaçaments 
En línia recta 
Exteriors 
Interiors 
Endavant 

• Equilibris 
Estàtics (carro i dimoni) 
Dinàmics (carro i dimoni) 

• La frenada 
Amb cunya 
Amb fre 
A terra 

 
 

Activitat aquàtica  
infantil 

 
Explicació 

 
El medi aquàtic, és un medi idoni per que l’infant pugui desenvolupar la 
coordinació entre els diferents segments corporals. A més, el medi 
aquàtic s’ha convertit ja fa anys en un dels pilars de l’educació motriu de 
l’alumnat. És per això que aquesta activitat va destinada a totes les edats 
del centre escolar. 
 

 
 
Objectius 
 

- Familiaritzar-se amb el medi aquàtic. 
- Realitzar desplaçaments utilitzant tots els segments corporals. 
- Realitzar situacions lúdiques dins l’aigua. 
- Realitzar salts i girs tant a dins com des de fora de l’aigua. 
 

 
 
Continguts 

• Familiarització 
 

Llançar-se sense por a l’aigua 
Immersió completa del cos 

 

• Flotabilitat 
 

Amb material 
Sense material 

 

• Desplaçaments 
 

Amb material 
Sense material 
Estils: Crol i esquena (A partir de P5). 
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• Respiració 
 

Posar el cap dins l’aigua 
Fer bombolles amb la boca. 

 
 
 

Activitat aquàtica  
primària 

 
Explicació 

 
El medi aquàtic, és un medi idoni per que l’infant pugui desenvolupar la 
coordinació entre els diferents segments corporals. A més, el medi 
aquàtic s’ha convertit ja fa anys en un dels pilars de l’educació motriu de 
l’alumnat. És per això que aquesta activitat va destinada a totes les edats 
del centre escolar. 
 

 
 
Objectius 
 

- Familiaritzar-se amb el medi aquàtic. 
- Realitzar desplaçaments utilitzant tots els segments corporals. 
- Realitzar situacions lúdiques dins l’aigua. 
- Realitzar salts i girs tant a dins com des de fora de l’aigua. 
- Iniciar-se  als diferents estils. 
 

 
 
Continguts 

• Familiarització 
 

Habilitats motrius específiques del medi 
aquàtic: (Salts, girs, desplaçaments, 
llançaments i flotacions) 

 

• Desplaçaments 
 

- Perfeccionament del crol, esquena i braça. 
- Iniciació a l’estil de Papallona 

 

 
 
 
 

4. RECURSOS NECESSARIS  

 
RECURSOS HUMANS 

 
- Coordinador/administrador: Aquesta figura s’encarrega de coordinar  

l’equip de monitors i gestionar l’activitat diària, així com les tasques 
d’administració (inscripcions, informació a les famílies, etc.). 

 
- Equip de monitors: El nombre de monitors seleccionats anirà en funció del 

nombre d’infants inscrits i l’activitat a la qual estiguin apuntats. Hi haurà la 
figura del tècnic (programarà les sessions) i la del monitor (suport i execució 
de les activitats programades). La seva tasca es centrarà en la programació i 
dinamització de l’activitat diària. 

 
RECURSOS MATERIALS 
 

- Espais d’activitat: el pati de l’escola i també el gimnàs.  
- Material fungible: el propi de l’escola esportiva del GEiEG.  
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- Disposar d’un espai on poder guardar el material (cinturons de rugbi flag, 
pilotes de rugbi, raquetes de bàdminton, pilotes de bàsquet, pilotes 
d’handbol, sticks d’hoquei, pilotes de tennis, cons, armilles, etc.)  
 

 
5. PREUS DE LES ACTIVITATS 

 
Tot seguit hi ha els preus de les diferents activitats: 
 
 

Activitat Nombre de 
quotes 

Import quota Total curs 

Activitat amb patins 2 91 euros 182 euros 

Iniciació Esportiva    2 91 euros 182 euros 

Activitat aquàtica 
(infantil i primària)  

2 110 euros 220 euros 

 


