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INTRODUCCIÓ
L’activitat que oferim brinda l’oportunitat perquè
els infants coneguin diferents modalitats esportives.
Aquesta activitat està molt recomanada dels 3 als
12 anys, ja que dona als participants un bagatge
motriu molt positiu tant per la vida diària com per la
pràctica esportiva en edats més adultes.
A més a més, pot ajudar a tots els infants a trobar el
seu lloc dins l’esport, fet molt important en la
societat sedentària en la qual vivim.

OBJECTIUS
- Adquirir una sèrie d’habilitats motrius bàsiques
mitjançant de la pràctica d’esports i jocs.
Aquestes habilitats són: desplaçaments, salts, girs,
bots, passades, recepcions...
- Millorar les qualitats motrius bàsiques.
- Educar als infants en valors a partir de l’esport.
- Propiciar la convivència, amistat entre els infants
de l’escola.

ACTIVITAT
- L’activitat es durà a terme des de l’octubre al juliol.
- Cada grup farà dues sessions setmanals.
- El grup de primària practicarà els següents esports:
handbol, voleibol, futbol, basquetbol, flag i rugby.
- El grup d’infantil tindrà els següents blocs: jocs
coordinatius, reptes cooperatius, jocs del món,
futbol, basquetbol, handbol.
- Cada bloc o esport estarà format de 10-12
sessions.
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METODOLOGIA
Durant les 12 sessions que dura cada bloc, els i
les participants aniran desenvolupant cada
esport des de l’1c0 fins a la situació de joc real.
Es treballaran els diferents gestos tècnics
característics de cada esport, començant de
manera analítica i acabant de manera global.
Tots els blocs tindran una estructura semblant
als següents exemples.

VOLEIBOL
SESSIÓ 1: Jocs d’iniciació al voleibol I

- SESSIÓ 7: Aprenem a sacar I

SESSIÓ 2: Jocs d’iniciació al voleibol II

- SESSIÓ 8: Aprenem a sacar II

SESSIÓ 3: El toc de dits I

- SESSIÓ 9: Rematem I

SESSIÓ 4: El toc de dits II

- SESSIÓ 10: Rematem II

SESSIÓ 5: El cop de mà baixa I

- SESSIÓ 11: Com és un partit de voleibol I

SESSIÓ 6: El cop de mà baixa II

- SESSIÓ 12: Com és un partit de voleibol II

JOCS DEL MÓN
SESSIÓ 1: Jocs d’Oceania I

- SESSIÓ 7: Jocs d’Europa I

SESSIÓ 2: Jocs d’Oceania II

- SESSIÓ 8: Jocs d’Europa II

SESSIÓ 3: Jocs d’Àsia I

- SESSIÓ 9: Jocs d’Amèrica del Nord I

SESSIÓ 4: Jocs d’Àsia II

- SESSIÓ 10: Jocs d’Amèrica del Nord II

SESSIÓ 5: Jocs d’Àfrica I

- SESSIÓ 11: Jocs d’Amèrica del Sud I

SESSIÓ 6: Jocs d’Àfrica II

- SESSIÓ 12: Jocs d’Amèrica del Sud II

