
Esports 
 

 

 

 

   

  
 

 

PROGRAMA 
D’ANIMACIÓ 

EDUCATIVA 2017-18 
 
 

PAE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Guia d’activitats 
educatives 

 



Esports 
 

 

 

 

 

 

Contingut  
 

1.Activitat combinada d'iniciació al Caiac i al SUP (Paddle Surf) ............................................ 2 

2. Aprenem a pensar: escacs a les escoles .................................................................................. 5 

3. Bateig de mar ......................................................................................................................... 7 

4. Bateig de mar + tallers ........................................................................................................... 8 

6. Circ Escolar 1: El cos, expressió i comunicació creativa. .................................................... 11 

7. Circ escolar  2. Iniciació als jocs malabars. Habilitat motriu i procés d'aprenentatge. ........ 14 

8. Circ escolar  3. Jocs malabars. Expressió, comunicació i llenguatge artístic ...................... 16 

9. Coneguem la gimnàstica artística ......................................................................................... 19 

10. Cultura i esport a la Masia d'en Cabanyes ......................................................................... 21 

11. Escalada .............................................................................................................................. 23 

12. Iniciació a l'handbol ........................................................................................................... 25 

13. Iniciació al Paddle Surf (SUP) ........................................................................................... 27 

14. Iniciació al patinatge amb el Club Patí Vilanova ............................................................... 29 

15. Ioga Inclusiu - Taller de Kundalini Ioga Adaptat .............................................................. 31 

16. Volei Platja ......................................................................................................................... 34 

17. Voleibol .............................................................................................................................. 36 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esports 
 

 

2 

 

1.Activitat combinada d'iniciació al Caiac i al SUP (Paddle 
Surf) 
  
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Bateig en caiac autobuidable al mar i iniciació al UP 
- Presentació monitors i activitat en rotllana  
- Fer dos grups o tres. Un grup començarà fent caiac i l'altre SUP i canviaran 
quan acabin l'activitat. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Iniciar-se en les activitats físiques i esportives a la natura, al mar, a través del 
Caiac i Sup.  
- Explicar i aprendre a anar en caiac i SUP, saber fer les palades bàsiques i 
palades de correcció,... 
- Aprendre uns esports o activitats físiques amb el joc i la descoberta. 
- Explicar i entendre la tècnica de paleig i les diferents palades per navegar amb 
caiac i sup. 
- Saber navegar amb caiac autobuidable i sup. 
- L'Alumne ha de saber fer les diferents palades per desplaçar-se amb caiac i sup 
- Fer una activitat física com el piragüisme, una activitat esportiva diferent a les 
habituals  
- Conèixer els diferents elements de seguretat com l'armilla. 
- Aprendre a jugar amb el sup i el caiac 
  
  
Referits a procediments:  
  
Bateig en caiac autobuidable al mar i iniciació al UP 
- Presentació monitors i activitat en rotllana  
- Fer dos grups o tres. Un grup començarà fent caiac i l'altre SUP i canviaran 
quan acabin l'activitat. 
 
Descripció de l'activitat Caiac: 
 
-Explicació de les generalitats del caiac i piragüisme. 
-Explicació paleig, propulsió, circular, fre,...  
-Explicació de la tècnica de paleig i diferents palades de correcció 
-Explicació seguretat del caiac: preventiva i activa 
-Explicar com es desenvoluparà la sortida a l'aigua. 
- Inici activitat a l'aigua, sortida dels alumnes al mar per torns 
- Practica i Tècnica de paleig i palades de correccions 
-Excursió per la façana marítima de Vilanova.  
-Jocs a l'aigua (equilibris, salts, el piano, caiac surf,..) 
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- Retorn a la platja dels participants de l'activitat i canvi d'activitat. 
 
Descripció de l'activitat de SUP: 
-Explicació de les generalitats del SUP. 
-Explicació paleig, propulsió, circular, fre,...  
-Explicació de la tècnica de paleig i diferents palades de correcció 
-Explicació seguretat del SUP: preventiva i activa 
-Explicar com es desenvoluparà la sortida a l'aigua. 
- Inici activitat a l'aigua, sortida dels alumnes al mar per torns 
- Practica i Tècnica de paleig i palades de correccions 
-Excursió per la façana marítima de Vilanova.  
-Jocs a l'aigua (equilibris, salts, el piano, caiac surf,..) 
- Retorn a la platja dels participants de l'activitat. 
  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Enfortir el comportament social que faciliti el creixement individual mitjançant 
la participació solidària, la responsabilitat i el respecte vers els altres i, 
especialment, la utilització de les relacions personals de cooperació i 
col·laboració,  
indispensables en una activitat col·lectiva.  
- Fomentar les reflexions individuals i col·lectives. 
- Potenciar valors solidaris, cooperatius, no sexistes, per construir una societat 
més justa i solidària? 
- Desenvolupar hàbits de convivència fora de l'hàbitat escolar i familiar, en un 
ambient de lleure i esport. 
- Evidenciar la importància de l'augment de coneixements i habilitats per a la 
millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de 
l'edat. 
  

Procediments 
 
Tipus d'activitat: Activitat esportiva 
  
Metodologia: Descoberta i dirigida 
   
Forma de treball durant l'activitat: per grups 
  

Cursos als que s'adreça: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. 
Educació Especial. Escola d’Art. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat 

Educativa, UEC.JPO. Cicles Formatius  
Inscripcions 
  
  
Preu: 15 euros  // el preu inclou material, assegurança i monitors 
  
Forma de pagament:  
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Transferència, xec, metàl·lic,.. 
  
 
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el centre, recomanable iniciar 
activitat a les 10 hores i realitzar l'activitat durant la primavera, estiu i tardor fins 
octubre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 60 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Cota Zero 
Nom i cognoms: Alfred Contreras 
Telèfon: 617642300 
Correu electrònic: info@cota-zero.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
desplaçament dels participants 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Els participants hauran de portar la indumentària adequada per a les activitats: 
Banyador, xancles, tovallola i roba de recanvi. 
  
  
Lloc: platja de Ribes Roges 
  
  

Observacions:  
  
Els participants hauran de portar la indumentària adequada per a les activitats: 
Banyador, xancles, tovallola i roba de recanvi.  
Hi ha possibilitats de programar altres activitats esportives per a prolongar la 
jornada. 
  
  
  
  
  
  
  



Esports 
 

 

5 

 

2. Aprenem a pensar: escacs a les escoles 
 
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
Des dels Escacs podem contribuir: 
- Aprenent un nou llenguatge universal .Verbalitzant els moviments en anàlisis 
de partides. Coneixent la història dels escacs. Comprenent que una partida 
d'escacs és una expressió artística.  
- Utilitzant les TIC en l'aprenentatge i el joc.  
- Responsabilitzar-se de les pròpies decisions preses . Permetre un coneixement 
propi de les capacitats i limitacions. Possibilita l'estudi autocrític. Millorar 
l'autoestima. La presa de decisions es pot extrapolar al món extern dels Escacs . 
- Crear situacions d'interacció grupal que permeten educar en valors de 
tolerància, col·laboració, respecte, joc net... 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
1) Conèixer els moviments de les peces. La seva captura. Les regles bàsiques. 
Conèixer els orígens dels escacs. Aplicar els principis bàsics de l'obertura. 
 
2) Aprenem a Pensar : Aplicar criteris, pautes d'anàlisi i de reflexió durant el joc. 
Utilitzar la notació com a instrument per l'autoaprenentatge .Expressar les 
solucions a problemes i a situacions diferents del joc. 
 
Referits a procediments:  
Des dels Escacs podem contribuir: 
- Aprenent un nou llenguatge universal .Verbalitzant els moviments en anàlisis 
de partides. Coneixent la història dels escacs. Comprenent que una partida 
d'escacs és una expressió artística.  
- Utilitzant les TIC en l'aprenentatge i el joc.  
- Responsabilitzar-se de les pròpies decisions preses . Permetre un coneixement 
propi de les capacitats i limitacions. Possibilita l'estudi autocrític. Millorar 
l'autoestima. La presa de decisions es pot extrapolar al món extern dels Escacs . 
- Crear situacions d'interacció grupal que permeten educar en valors de 
tolerància, col·laboració, respecte, joc net... 
 

Referits a actituds, valors i normes: 

La Responsabilitat ( presa de decisions i conseqüències) , El Respecte (a 
l’adversari i a les normes de joc) , La Igualtat (juguen homes i dones amb grans 
i petits) , La Concentració (millora l’atenció i el procés de raonament) , La 
Paciència (en el procés d’aprenentatge i durant la partida) , La Solidaritat 
(Compartir després de la partida el que han pensat els jugadors durant la 
partida)  , La Creativitat ( noves posicions i noves jugades) , La Perseverança 
(per millorar haurem d’analitzar les nostres derrotes)  i La Humilitat (aprendre a 
guanyar i a perdre). 
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Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. JPO. Cicles 
Formatius 

 
Inscripcions 
 
Preu: 25 € /hora. Més d'un grup a 20 /hora 
 

Dies i hores de l'activitat: Horari: De Dilluns a divendres en horari lectiu. 
Opció Activitat Extraescolar. 
 
Nombre de sessions: 5 
 
Durada de les sessions: 60 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Nombre mínim d'alumnes: 6 
Dades de contacte per l'activitat 
Nom i cognoms: Xavier Avila Gimenez 
Telèfon: 634452148 
Correu electrònic: xavilagimenez@gmail.com 
 
Requisits pel centre:  
Aula. Resta de Material ( Taulers i Peces) a càrrec del Organitzador. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
 

Observacions:  
Sessions Pactades amb l'Escola. 
Possibilitat de Llibre de Text. 
Possibilitat d'Activitats per Internet. 
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3. Bateig de mar 
  
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
Aprèn a navegar i gaudeix de la sensació de desplaçar-te en un vaixell a vela 
acompanyat d'un instructor. No requereix d'experiència prèvia. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Tenir un primer contacte amb l'esport de la vela. 
  
Referits a procediments:  
Aprèn a navegar i gaudeix de la sensació de desplaçar-te en un vaixell a vela 
acompanyat d'un instructor. No requereix d'experiència prèvia. 
   

Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’art. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. 
JPO. Cicles Formatius 
 

Inscripcions 
 
Preu: 10 € des de 5 € hora/alumne 
  
Forma de pagament: TRANSFERENCIA BANCARIA 
  
Dies i hores de l'activitat: de 9 a 14 h i de 14 a 17 h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 100 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Club Nàutic Vilanova 
Nom i cognoms: Paola Menichelli 
Telèfon: 938150267 ext. 2 
Correu electrònic: escolavela@cnvilanova.cat 
 
Requisits pel centre:  
El dia de l'activitat hauran de portat l'autorització dels pares dels alumnes i el 
comprovant de pagament. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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4. Bateig de mar + tallers 
 
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
Aprèn a navegar i gaudeix de la sensació de desplaçar-te en un vaixell a vela 
acompanyat d'un instructor. No requereix d'experiència prèvia. Combina les 
teves activitats amb un taller nàutic. 
   
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Tenir un primer contacte amb l'esport de la vela. 
  
Referits a procediments:  
Aprèn a navegar i gaudeix de la sensació de desplaçar-te en un vaixell a vela 
acompanyat d'un instructor. No requereix d'experiència prèvia. Combina les 
teves activitats amb un taller nàutic. 
  

Cursos als que s'adreça: Infantil Primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’art. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. 
JPO. Cicles Formatius 
   

Inscripcions 
  
Preu: 15 € des de 5 € hora/alumne 
  
Forma de pagament: TRANSFERENCIA BANCARIA 
  
Dies i hores de l'activitat: de 9 a 14 h i de 14 a 17 h 
 
Durada de les sessions: 180 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 100 
 
Nombre mínim d'alumnes: 15 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Club Nàutic Vilanova 
Paola Menicheli. 
escolavela@cnvilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
El dia de l'activitat hauran de portat l'autorització dels pares dels alumnes i el 
comprovant de pagament. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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5. Bateig en caiac 
 
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
Bateig en caiac autobuidable al mar: 
- Presentació monitors i activitat en rotllana  
- Fer grups en funció dels grup, si cal. 
-Explicació de les generalitats del caiac i piragüisme. 
-Explicació paleig, propulsió, circular, fre,...  
-Explicació de la tècnica de paleig i diferents palades de correcció 
-Explicació seguretat del caiac: preventiva i activa 
-Explicar com es desenvoluparà la sortida a l'aigua. 
- Inici activitat a l'aigua, sortida dels alumnes al mar per torns 
- Practica i Tècnica de paleig i palades de correccions 
-Excursió per la façana marítima de Vilanova.  
-Jocs a l'aigua (equilibris, salts, el piano, caiac surf,..) 

- Retorn a la platja dels participants de l'activitat  
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Iniciar-se en les activitats físiques i esportives a la natura, al mar, a través del 
Caiac.  
- Explicar i aprendre a anar en caiac, saber fer la palada bàsica i palades de 
correcció,... 
- Aprendre un esport o activitat física amb el joc i la descoberta. 
- Explicar i entendre la tècnica de paleig i les diferents palades per navegar amb 
caiac. 
- Saber navegar amb caiac autobuidable 
- L'Alumne ha de saber fer les diferents palades per desplaçar-se amb caiac 
- Fer una activitat física com el piragüisme, una activitat esportiva diferent a les 
habituals  
- Conèixer els diferents elements de seguretat com l'armilla. 
- Aprendre a jugar amb el caiac  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
- Enfortir el comportament social que faciliti el creixement individual mitjançant 
la participació solidària, la responsabilitat i el respecte vers els altres i, 
especialment, la utilització de les relacions personals de cooperació i 
col·laboració,  
indispensables en una activitat col·lectiva. - Fomentar les reflexions individuals i 
col·lectives. 
- Potenciar valors solidaris, cooperatius, no sexistes, per construir una societat 
més justa i solidària? 
- Desenvolupar hàbits de convivència fora de l'hàbitat escolar i familiar, en un 
ambient de lleure i esport. 
- Evidenciar la importància de l'augment de coneixements i habilitats per a la 
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millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de 
l'edat. 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat esportiva 
  

Cursos als que s'adreça: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. 
Educació Especial. Escola d’art. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat 
Educativa. UEC. JPO. Cicles Formatius 
  

Inscripcions 
  
Preu: 7'5 euros el preu inclou material, assegurança i monitors 
  
Forma de pagament: Transferència, metàl·lic, xec... 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el centre, recomanable iniciar 
activitat a les 10 hores i realitzar l'activitat durant la primavera, estiu i tardor fins 
octubre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 60 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Cota Zero 
Nom i cognoms: Alfred Contreras 
Telèfon: 617642300 
Correu electrònic: info@cota-zero.cat 
  
Requisits pel centre:  
desplaçament dels participants 
 
Requisits per l'alumne:  
portar roba per mullar-se, sandàlies, tovallola, crema solar, aigua, roba de 
recanvi,.. 
  
Lloc: platja de Ribes Roges 
  

Observacions: Els participants hauran de portar la indumentària 
adequada per a les activitats: Banyador, xancles, tovallola i roba de 
recanvi. Hi ha possibilitats de programar altres activitats esportives per 
a prolongar la jornada. 
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6. Circ Escolar 1: El cos, expressió i comunicació creativa.  
De la imaginació al poder de fer. 

 
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
  
El Professor Magnètic, pallasso i malabarista, amb el seu monocicle i divertit 
espectacle, ens presenta una sessió multidisciplinar, en la que fent servir un 
procés creatiu progressiu, experimentarem des del moviment i l'escolta del cos 
en els diferents espais vivencials: 
 
A- Motriu-tècnic: jocs de coordinació, jocs de confiança, accions motrius , 
equilibris i jocs malabars infantils (sessió 45'-1h).  
 
B- Creatiu-expressiu: expressió corporal, música.., moviment, dansa lliure; i 
expressió plàstica i/o lingüística final. (sessió 1h30-2h) 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Fer ús dels diferents llenguatges artístics com a procés d'expressió creativa 
personal i estratègia d'interacció social, amb jocs de comunicació i confiança.  
 
Estimular l'imaginari a partir del "clown" com a recurs dinamitzador i generador 
empàtic. 
 
Adquirir consciència del cos, cercant un treball de descobriment i 
desenvolupament motriu. Inici de la tècnica de llançament- prensió amb el 
passe, el contact i rotacions amb anelles. 
 
Experimentar des  de la relació cos- espai- objectes i els altres amb la música i el 
moviment. 
 
Contribuir en el creixement maduratiu psicològic global dels participants, donant 
a conèixer una eina i recurs útil per harmonitzar la interdependència entre les 
diferents estructures de la personalitat; cognitiva, afectiva i motriu. 
(Descentració tònico-emocional, "pensament operatiu") 
  
  
Referits a procediments:  
  
Els jocs malabars com a eina educativa 
Organització per espais motrius i en dinàmiques de grup, per tasques i objectius 
La improvisació com a font de creativitat  
Expressar emocions i canalitzar-les mitjançant un procés de representació de 
l'acció a la producció simbòlica 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
- La desinhibició, participació i motivació generades en un ambient de seguretat i 
confiança propici. 
- L'ús de dinàmiques respectuoses amb les persones i material. 
- La descentració tònico-emocional 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: - Activitat circense. Lúdica, motriu, expressiva i de 
comunicació. 
  
Metodologia: - Aprenentatge vivencial. 
- L'experimentació lliure com essència pròpia i necessitat individual i col·lectiva 
- Seguiment d'un procés creatiu personal i d'interacció social. 
  
Suport per preparar l'activitat: - Jocs malabars coma material didàctic.  
- Equip de so. 
- Sala adient a l'activitat 
  
Forma de treball durant l'activitat: Sessió dirigida on es fusiona 
l'experimentació lliure amb un seguit de propostes d’exercicis pautats des de la 
part motriu a l'expressió i dansa lliure final 
  

Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r, 2n, 3r i 4t primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 1 sessió 45'-60'(1/2 part): 1  alumna/e; 1 sessió 90'-120': 1,50  
alumna/e 
  
Forma de pagament:  
  
Ingrés banc o efectiu, al finalitzar. 
  
Dies i hores de l'activitat: Escolar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 20 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació d'Amics del Circ Magnet. Regidoria d'Esports 
  
Nom i cognoms: Josep Lluís Arcos Martín 
  
Telèfon: 633287929 
  
Correu electrònic: Professor.Magnetic@gmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
Disposar d'equip de música. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Portar roba adient a la classe d'educació física 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  

Observacions:  
  
Continguts adequats a les diferents edats. En cas de voler fer creació 
plàstica final, l'escola s'encarrega del material. 
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7. Circ escolar  2. Iniciació als jocs malabars. Habilitat 
motriu i procés d'aprenentatge. 
  
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
Iniciació als jocs malabars: Programa de 3 sessions al curs durant les quals, amb 
ajuda dels jocs malabars, aprendrem a aprendre de forma divertida, tot 
desenvolupant les habilitats motrius pròpies d'aquesta etapa evolutiva: velocitat 
de reacció, equilibri, coordinació...  
Exercicis i jocs de dificultat progressiva estudiats per motivar i potenciar la 
confiança i respecte pel ritme de cadascú en el propi procés d'aprenentatge. 
   
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
Aprendre jocs malabars i equilibri amb objectes  
 
Desenvolupar l’atenció-concentració, l'escolta activa, capacitat d'observació i 
receptivitat en l'aprenentatge de l'habilitat motriu. Beneficiar la pràctica 
esportiva 
 
Adquirir i potenciar hàbits, actituds i aptituds motivadores vers l'activitat física 
afavorint la valoració del cos 
 
Potenciar el respecte al ritme de cadascú i la confiança en el propi procés i hàbits 
d'aprenentatge, tot afavorint la seguretat personal i l'autoestima. 
 
Contribuir en el creixement maduratiu psicològic global dels participants, donant 
a conèixer una eina útil per harmonitzar la interdependència entre les diferents 
estructures de la personalitat; cognitiva, afectiva i motriu. 
  
Referits a procediments:  
  
Els jocs malabars com a eina de desenvolupament motriu, d'expressió i 
comunicació 
Exercicis dirigits de dificultat progressiva 
Experimentació lliure per estacions 
Organització per tasques i objectius 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valoració del cos com a eina de desenvolupament integral; instrument d'acció i 
vehicle d'expressió i comunicació.  
Respecte al propi procés i ritme d'aprenentatge. Respecte a un mateix, als 
companys i al material.  
Escolta activa, atenció i concentració, esforç, autosuperació, seguretat personal i 
autoestima en l'aprenentatge. 
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Procediments 
Tipus d'activitat: Activitat de circ; lúdica, motriu, d'expressió i comunicació 
  
Metodologia: Aprenentatge vivencial, tangible i progressiu . 
La repetició, recurs d'aprenentatge de la tècnica 
La mostra com a eina de transmissió, comunicació i aprenentatge 
  
Suport per preparar l'activitat: Jocs malabars i objectes d'equilibris com a 
material didàctic 
  
Forma de treball durant l'activitat: Sessions dirigides on es fusiona 
l'experimentació lliure amb un seguit de propostes d’exercicis pautats i 
posteriorment s'inicia la tècnica amb exercicis i objectius més concrets per tal de 
conèixer el moviment propis de cada joc malabar o els recursos i vivències 
assolides amb l'experimentació; ja a la sessió final s'organitza per tasques 
individuals i en petit grup, donant llibertat de moviment amb observació i 
seguiment. 
  

Cursos als que s'adreça: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: 3 sessions: 3€ alumna/e 
  
Forma de pagament: Ingrés bancari o en efectiu, al finalitzar. 
  
Dies i hores de l'activitat: Escolar 
  
Nombre de sessions: 3 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 20 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Associació d'Amics del Circ Magnet 
Josep Lluís Arcos Martín 
Telèfon: 633287929 
  
Correu electrònic: Professor.Magnetic@gmail.com 
   
Requisits per l'alumne:  
Portar roba adient per fer activitat motriu. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  

Observacions: Continguts adequats a les diferents edats proposades. 



Esports 
 

 

16 

 

8. Circ escolar  3. Jocs malabars. Expressió, comunicació 
i llenguatge artístic 
 
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Activitat de Circ Escolar utilitzant els jocs malabars i equilibris com a eina i recurs 
educatiu en un projecte repartit en 3 unitats didàctiques de 5 sessions cada una 
+ mostra final: 
 
1 - Iniciació a la tècnica dels jocs malabars: de llançament i contacte (pilotes, 
masses, anelles), giroscòpics (swing amb carioques, diàbolos, plat i pal xinès), i 
elements d'equilibri (pedalets, rulos, monocicle...)  
 
2 - Jocs Malabars. Expressió-comunicació i llenguatge artístic: Experimentació, 
música, moviment; de la pulsació als ritmes grupals, la coreografia (comotricitat) 
i els passes (sociomotricitat), circ socioeducatiu i un tast de circ esportiu (amb 
possible ampliació del programa "habilitat motriu i procés d'aprenentatge" i dels 
jocs malabars aplicats a diferents esports, amb mostra de números de circ 
...tenis taula, etc. ) 
 
3- Procés Creatiu i dramatització: Creació grupal amb possible mostra final per 
part dels participants i col·laboració amb el show del Professor 
Magnètic.(espectacle dirigit al públic infantil de l'escola...gratuït) 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
·Aprendre jocs malabars; eina de desenvolupament motriu, d'expressió i 
comunicació. Assolir una millora del ritme, coordinació, equilibri, to muscular 
 
·Millorar el procés i hàbits d'aprenentatge; l'atenció- concentració, l'escolta 
activa, la seguretat i autoestima 
 
·Crear un espai-escenari propici per a l'expressió i comunicació  
 
·Adquirir i potenciar hàbits, actituds i aptituds motivadores vers l'activitat física i 
la pràctica esportiva, afavorint la valoració del cos 
 
·Experimentar des de la relació cos- jocs malabars amb la música (pulsació) com 
a procés d'expressió creativa personal i estrategia d'interacció social amb jocs de 
comunicació i confiança, fent creacions individuals i col.lectives. Comotricitat 
(coreografia), sociomotricitat (intercanvis). 
 
·Contribuir en el creixement maduratiu psicològic global dels participants, donant 
a conèixer una eina i recurs educatiu, útil per harmonitzar la interdependència 
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entre les diferents estructures de la personalitat; cognitiva, afectiva i motriu. 
(accedint a la descentració tònico-emocional) 
  
Referits a procediments:  
  
Expressió d'emocions i sentiments 
Procés creatiu 
Experimentació lliure per espais 
Construcció de moviment-gest a partir d'estímuls plàstic i musicals 
Diàleg, resolució i reconducció de conflictes funcionals 
Autogestió i autonomia de tot el procés de creació, elaboració i presentació de la 
mostra final de circ escolar. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Valoració del cos com a eina de desenvolupament integral; instrument d'acció i 
vehicle d'expressió i comunicació.  
Respecte al propi procés i ritme d'aprenentatge. Respecte a un mateix, als 
companys i al material.  
Escolta activa, atenció i concentració en l'aprenentatge. 
Responsabilitat envers les normes i tasques a realitzar. 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat circense. Lúdica, motriu, expressiva i de 
comunicació. 
  
Metodologia: Aprenentatge tangible, progressiu i vivencial. 
La repetició com a recurs d'aprenentatge de la tècnica 
L'experimentació lliure com essència pròpia i necessitat individual i col·lectiva 
Seguiment d'un procés creatiu personal i d'interacció social amb jocs de 
comunicació i confiança 
L'ús de dinàmiques de respecte a la identitat des de la individualitat al petit i 
gran grup amb realització de tasques i objectius 
  
Suport per preparar l'activitat: Jocs malabars com a material didàctic, 
Equip de so. 
Sala adient per l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Diverses formes depenent la sessió 
programada; al principi de cada unitat es fusiona l'experimentació amb un seguit 
de propostes d’exercicis pautats i posteriorment s'inicia la tècnica amb exercicis 
dirigits i objectius més concrets per tal de conèixer el moviment propis de cada 
joc malabar. Ja al final de la unitat s'organitza per tasques individuals o en petit 
grup, donant llibertat de moviment i aportant els recursos i vivències assolits en 
l'experimentació inicial; amb observació i seguiment. En la segona unitat, 
l'organització és per espais motrius i en dinàmiques d'experimentació des de la 
individualitat al grup en cada creació amb sessions semi-dirigides i per tasques.  
Seguiment d'un procés creatiu i autogestió en la realització conjunta i creació de 
la mostra final. 



Esports 
 

 

18 

 

  

Cursos als que s'adreça: 3r, 4t, 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: Projecte 15 sessions: 15€ alumna/e; 1unitat didàct.(5s.): 6€: alumna/e; 
1sessió: 1'20€ alumna/e;  
  
Forma de pagament:  
  
Ingrés banc o efectiu, al finalitzar les sessions. 
  
Dies i hores de l'activitat: Escolar 
  
Nombre de sessions: 15 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 20 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Associació d'Amics del Circ Magnet.  
Nom i cognoms: Josep Lluís Arcos Martín. (Pepe) 
Telèfon: 633 287929 
Correu electrònic: Professor.Magnetic@gmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
Equip de so 
  
  
Requisits per l'alumne:  
  
- Roba adient per a la classe d'educació física. 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  

Observacions:  
  
És possible fer un programa de sessions adequat a les necessitats i edats 
dels participants. 
Pels de P3, P4 l'activitat és l'espectacle gratuït si algun grup de l'escola 
escull l'activitat. 
Es pot programar en sessions dobles de 90'-120'. 
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9. Coneguem la gimnàstica artística 
 
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Realitzem gimnàstica artística. Els objectius son que els nens coneguin la 
instal•lació i l´ús dels diferents aparells gimnàstics així com l'escalfament i els 
circuits 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer els aparells gimnàstics i els elements gimnàstics. Saber reconèixer un 
escalfament i estiraments així com els diferents elements acrobàtics bàsics. 
  
Referits a procediments:  
  
Explicació de l'esport de gimnàstica, escalfament i dos circuits per tots els 
aparells de gimnàstica 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Normes d'higiene, vestidors, treure la roba de carrer i portar roba esportiva 
adient depenent de l'època de l'any. Treballem amb mitjons. 
Complir les normes del gimnàs i escoltar als entrenadors que porten l'activitat 
així com esforçar-se per entendre els elements gimnàstics que encara que siguin 
bàsics són tècnics. 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: Esportiva 
  
Metodologia: Pràctica de gimnàstica, durant la sessió es realitzarà una part 
d'explicació de l'esport i qui el practica, seguidament un escalfament dirigit i dos 
circuits amb els aparells gimnàstics també dirigits pels entrenadors 
  
Suport per preparar l'activitat: El material gimnàstic que ja disposa el gimnàs 
  
Forma de treball durant l'activitat: Classe dirigida per dos entrenadores, en 
certs moments es requereix l'ajuda dels professors per guiar els nens/es durant 
el circuit. 
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Cursos als que s'adreça: Primària. ESO  

  
Inscripcions 
  
Preu: 3€ per nen/a 
  
Forma de pagament: En efectiu en acabar l'activitat 
  
Dies i hores de l'activitat: Tots els matins de dilluns a divendres des de les 11 
fins les 13 i totes les tardes de 15 a 17h 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 20 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Secció de gimnàstica. Fundació  
Nom i cognoms: Nadia Lopez Gamez 
Telèfon: 609706319 
Correu electrònic: nadia.logam@yahoo.es 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Portar roba esportiva 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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10. Cultura i esport a la Masia d'en Cabanyes 
 
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
Combinar l'aprenentatge amb el lleure i l'esport en aquest espai històric i entorn 
privilegiat.  
L'activitat s'inicia amb una visita al Centre d'Interpretació del Romanticisme 
Manuel de Cabanyes, on els i les alumnes hauran d'estar molt atents per a poder 
posteriorment resoldre les fites i enigmes que els proposaran a la cursa 
d'orientació. Un joc que posarà a prova els coneixements adquirits i aptituds i joc 
en equip dels participants. Accepteu el repte? 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Combinar l'esport i la cultura en un espai històric i un entorn privilegiat. 
- Fer una immersió en la història del segle XIX de la mà d'una família benestant 
de Vilanova i la Geltrú. 
- Participar en un Joc d'Orientació per l'espai natural de la Masia d'en Cabanyes. 
  
Referits a procediments:  
La visita comentada, que té una durada de 50 minuts, comprèn dues parts 
diferenciades. Per una banda: fer descobrir i ajudar a interpretar als nens i nenes 
el Romanticisme i el segle XIX; l'aportació de la família Cabanyes a la ciutat de 
Vilanova i a la comarca, i l'impacte de la ciència i la tècnica al Garraf. 
Per altra banda, la visita a les estances de la família, planta noble. Els espais 
quotidians, que ho van ser de Manuel de Cabanyes (poeta); Joaquim de 
Cabanyes (pintor i militar); Josep Anton de Cabanyes (germà gran del poeta, 
hisendat, escriptor i col•leccionista); Josep Maria de Cabanyes (especialista en 
ciències naturals); Isidoro de Cabanyes (militar i persona vinculada a la primera 
gran empresa elèctrica del país) i Alexandre de Cabanyes (pintor), el darrer de la 
nissaga d'artistes que va viure a la Masia. 
Les curses d'orientació són un esport on el participant utilitza un mapa detallat 
d'un àrea per trobar uns determinats elements característics i diferenciadors 
situats en l'esmentada àrea, sovint amb l'ajut d'una brúixola . El repte és trobar 
la millor ruta per arribar a aquests elements i fer-ho en el menor temps possible. 
Una cursa d'orientació és pot prendre com un agradable passeig enmig de la 
natura o bé com un esport competitiu. 
  
 
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Atenció, participació, treball en equip, respectar les normes del joc i esforçar-se! 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: visita guiada i activitat esportiva 
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Metodologia: El joc que us proposem consta de dues parts.  
La primera, té una durada de 50 minuts i té com a objectiu fer descobrir i ajudar 
a interpretar als alumnes el Romanticisme i el segle XIX; l'aportació de la família 
Cabanyes a la ciutat de Vilanova i a la comarca, i l'impacte de la ciència i la 
tècnica al Garraf. Així mateix, es visiten les estances de la família i els seus 
espais quotidians, des de Manuel de Cabanyes (poeta), fins el darrer membre 
d'aquesta nissaga d'artistes que visqué a la Masia, Alexandre de Cabanyes 
(pintor). 
Durant aquesta visita haurem d'estar molt atents als detalls que veiem o 
escoltem, perquè seran claus per poder completar amb èxit la segona part de 
l'activitat: El Joc d'Orientació. Aquest, es farà pels exteriors de la casa, a tot 
l'espai natural propietat de la mateixa Masia. 
 
  
Forma de treball durant l'activitat: La visita al museu es fa per grups/classe, 
doncs els espais tenen un aforament limitat. 
  

Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: 3,80 € per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En metàl·lic/per transferència 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre mínim d'alumnes: 50 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Consell Comarcal del Garraf 
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
Telèfon: 938115715 
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  

Observacions:  
  
Possibilitat de concertar servei de transport . Cost: 130      (autocar de 55 
places). 
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11. Escalada 
  
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
  
- Explicació de l'activitat i del material. 
- Normes de seguretat. 
- Introducció en els espais verticals, desplaçaments laterals en la zona d'escalada 
sense cordes i amb matalassos. 

- Escalada i desplaçament vertical en el rocòdrom.  
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer i practicar els moviments bàsics en espais verticals. 
- Conèixer els elements mínims de seguretat en l'esport de l'escalada. 
- Conèixer el rocòdrom de la nostra ciutat. 
  
Referits a procediments:  
  
- Explicació de l'activitat i del material. 
- Normes de seguretat. 
- Introducció en els espais verticals, desplaçaments laterals en la zona d'escalada 
sense cordes i amb matalassos. 
- Escalada i desplaçament vertical en el rocòdrom. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Respectar les normes i seguir les instruccions dels instructors en tot moment. 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Activitat Esportiva 
  
Metodologia: GEAM A.E. TALAIA geam@aetalaia.cat 
 
Exercitació-Pràctica 
  
Suport per preparar l'activitat: -- Obligatòria assistència professorat 
responsable de l'activitat de cada curs participant. 
  
Forma de treball durant l'activitat: - Grups entre 10 i 15 alumnes per hora 
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Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. JPO. Cicles 
Formatius  

  
Inscripcions 
  
Preu: 92 €  
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, a l'assistir a l'activitat. 
 
Dies i hores de l'activitat: Tots els dies del calendari escolar i les hores poden 
ser matí de 9 a 13 i tarda 15 a 17h 
  
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
A. E. TALAIA GEAM 
Nom i cognoms: -Toni Castelló 
Telèfon: -688894159 
Correu electrònic: mae@aetalaia.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
.Fer la inscripció amb temps suficient per previsió de calendari. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-Portar roba còmoda i sabatilles d'esport 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  

Observacions:  
  
Portar material esportiu lúdic ( pilotes... ) ja que el grup fa la pràctica al 
rocòdrom en dos parts de aproximadament 12 i 12 nens i mentrestant el grup 
que no practica es fan jocs a la pista 
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12. Iniciació a l'handbol 
 
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Sessions d'iniciació a l'handbol en els centres d'educació primària 
  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer l'esport de l'handbol: un esport d'equip (col·laboració i 
oposició) 
Conèixer les normes bàsiques del joc, pel que fa al que es pot fer amb pilota i 
vers els adversaris 
  
Referits a procediments:  
  
L'handbol com a esport que fomenta aspectes físics com: la velocitat, la força de 
les extremitats superiors i inferiors, la resistència, la coordinació, la capacitat de 
lluita, l'agilitat 
Adquirir les habilitats motrius bàsiques, en relació a curses, salts, girs,...  
Aprendre a controlar la pilota en passades, recepcions, bot, llançament i saber 
fer diferents tipus de desplaçament tant amb pilota com sense 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Fomentar els valors d'esforç, diversió, ganes de millorar, suport als/dels 
companys, treball en equip, disciplina. 
Respectar les normes, els companys, els adversaris i els àrbitres 
Acceptar la competició com a eina de millora personal més enllà del resultat 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: Sessions específiques: Treball al Pavelló del Garraf o bé al 
mateix centre escolar: sessions adaptades segons l'edat. 
  
  
Metodologia: Tres sessions per grup classe. Les dues primeres en forma 
d'entrenament d'handbol, amb la part inicial de posada en marxa, la part 
principal estructurada principalment en jocs i formes jugades, i la part final 
d'estiraments, com a hàbit orientat a la prevenció de lesions i de posada en 
comú de l'activitat. I una tercera sessió en forma de partits de curta durada 
entre els alumnes 
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Forma de treball durant l'activitat: Principalment jocs i formes jugades, però 
també exercicis per treballar les diferents habilitats motrius necessàries per 
l'handbol 
  

Cursos als que s'adreça: 3r, 4t,5è i 6è primària  

  
Inscripcions 
 
Preu: 15 € per sessió 
  
Forma de pagament:  efectiu 
  
Dies i hores de l'activitat: A concretar amb el centre. 
  
Nombre de sessions: 3 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Club Handbol Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Juan Luis Birlanga Cubero 
  
Telèfon: 609070918 
  
Correu electrònic: oficina@chvng.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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13. Iniciació al Paddle Surf (SUP) 
  
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
Bateig en SUP (Paddle Surf) : 
- Presentació monitors i activitat en rotllana  
- Fer grups en funció dels grup, si cal. 
-Explicació de les generalitats del SUP. 
-Explicació paleig, propulsió, circular, fre,...  
-Explicació de la tècnica de paleig i diferents palades de correcció 
-Explicació seguretat del SUP: preventiva i activa 
-Explicar com es desenvoluparà la sortida a l'aigua. 
- Inici activitat a l'aigua, sortida dels alumnes al mar per torns 
- Practica i Tècnica de paleig i palades de correccions 
-Excursió per la façana marítima de Vilanova.  
-Jocs a l'aigua (equilibris, salts, el piano, surf,..) 
- Retorn a la platja dels participants de l'activitat 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Iniciar-se en les activitats físiques i esportives a la natura, al mar, a través del 
SUP.  
- Explicar i aprendre a anar en SUP, saber fer la palada bàsica i palades de 
correcció,... 
- Aprendre un esport o activitat física amb el joc i la descoberta. 
- Explicar i entendre la tècnica de paleig i les diferents palades per navegar amb 
SUP. 
-Treballar l'equilibri i la musculatura de cames i braços fent SUP  
- Saber navegar amb SUP 
- L'Alumne ha de saber fer les diferents palades per desplaçar-se amb SUP 
- Fer una activitat física com el Paddle Surf, una activitat esportiva diferent a les 
habituals  
- Conèixer els diferents elements de seguretat com l'armilla, leash... 
- Aprendre a jugar amb el SUP 
  
  
Referits a valors, actituds i normes:  
- Enfortir el comportament social que faciliti el creixement individual mitjançant 
la participació solidària, la responsabilitat i el respecte vers els altres i, 
especialment, la utilització de les relacions personals de cooperació i 
col·laboració,  
indispensables en una activitat col·lectiva.  
- Fomentar les reflexions individuals i col·lectives. 
- Potenciar valors solidaris, cooperatius, no sexistes, per construir una societat 
més justa i solidària? 
- Desenvolupar hàbits de convivència fora de l'hàbitat escolar i familiar, en un 



Esports 
 

 

28 

 

ambient de lleure i esport. 
- Evidenciar la importància de l'augment de coneixements i habilitats per a la 
millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de 
l'edat. 
   

Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Batxillerat. Educació Especial. 
Escola d’Art. PFI. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. JPO. 
Cicles Formatius 
   

Inscripcions 
Preu: 7'5 € el preu inclou material, assegurança i monitors 
  
Forma de pagament: Transferència, metàl·lic, xec,... 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el centre, recomanable iniciar 
activitat a les 10 hores i realitzar l'activitat durant la primavera, estiu i tardor fins 
octubre. 
  
Nombre de sessions: 1 
 
Nombre màxim d'alumnes: 49 
  
Nombre mínim d'alumnes: 20 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Cota Zero 
Nom i cognoms: Alfred Contreras. 
Telèfon: 617642300 
Correu electrònic: info@cota-zero.cat 
 
Requisits pel centre:  
  
desplaçament dels participants 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Els participants hauran de portar la indumentària adequada per a les activitats: 
Banyador, xancles, tovallola i roba de recanvi. 
  
Lloc: platja de Ribes Roges 
  

Observacions:  
Els participants hauran de portar la indumentària adequada per a les activitats: 
Banyador, xancles, tovallola i roba de recanvi.  
Hi ha possibilitats de programar altres activitats esportives per a prolongar la 
jornada. 
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14. Iniciació al patinatge amb el Club Patí Vilanova  
 
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
  
La sessió consistirà en una breu introducció dels elements necessaris per la 
pràctica de l'hoquei patins, tot seguit una presa de contacte amb el material 
presentat. la segona part de la sessió consistirà amb jocs i exercicis amb  stick i 
pilota i amb patins o sense. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer l'hoquei patins, un esport d'equip amb molta tradició a Vilanova 
i la Geltrú. 
  
Referits a procediments:  
  
Experimentar el lliscament amb els patins  
Familiaritzar-se amb l'stick i la pilota d'hoquei 
Conèixer les normes i sistemes de joc bàsics 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Fomentar els valors implícits en aquest esport (esforç, constància, respecte, 
companyonia, etc..) 
  

Procediments 
  
Tipus d'activitat: Activitat esportiva 
  
Metodologia: Exercitació i pràctica 
  
Suport per preparar l'activitat: Espai de 20x20m amb superfície llisa i en 
condicions per patinar. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Petit grup i grup classe 
  

Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r i 2n primària 
   
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
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Dies i hores de l'activitat: durant tot l'any. Horaris a acordar amb els 
organitzadors 
  
Nombre de sessions: 2 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 6 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria d’Esports 
  
Nom i cognoms: Ismael Dichós Moya 
  
Telèfon: 670911134 
  
Correu electrònic: idichos@vilanova.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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15. Ioga Inclusiu - Taller de Kundalini Ioga Adaptat 
  
Àmbit: Esports 
 
Descripció:  
  
Fem Unió és una Associació sense ànim de lucre creada l'any 2009 a Vilanova i la 
Geltrú , formada per Professors de Ioga, Educadors, Terapeutes i Psicòlegs , per 
tal de donar suport i oferir el Ioga Kundalini i altres teràpies holístiques 
complementàries com la Musicoteràpia amb Bols Tibetans, Reiki o Mindfulnes, 
per a la Salut Física-Mental-Emocional de TOTES les persones i molt 
específicament per a les Escoles i Centres Educatius.  
Al Ioga Inclusiu Treballem Asanes ( postures ) amb exercicis de concentració, 
pràctica respiratòria, jocs creatius, imaginatius i d'autoexpressió.  
Practiquem també tècniques de concentració i introspecció amb meditacions en 
moviment , meditacions amb MANTRAS i relaxació conscient i guiada amb contes 
si són petits i visualitzacions. Dediquem una estoneta al silenci per a 
desenvolupar l'escolta interna. Els beneficis? Milloren les habilitats cognitives, 
com el càlcul, la memòria, l\'atenció i la capacitat d\'abstracció. Tot d\'una 
manera CREATIVA i original que permet al nen/ adolescent aprendre de la seva 
pròpia experiència. En la Relaxació utilitzo els BOLS TIBETANS, per fer entrar a 
l\'alumne en un estat de calma i de relaxació més profunda. 
   
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Fer exercici físic, reduir els sentiments d\'impotència i agressivitat molt comuns 
en els nens i adolescents , aprendre a conèixer les emocions pròpies i a poc a 
poc saber gestionar-les, millorar la postura corporal, aprendre a respirar 
correctament i saber com relaxar-se. 
- Oferir la disciplina de Kundalini ioga adaptat, com a eina de salut e inclusió. 
- Oferir i donar a conèixer la pràctica del Ioga pels beneficis tan importants en 
els infants i adolescents :  
Equilibrar ment i cos, millorar l\'estirament i la flexibilitat corporal, ajudar en la 
coordinació i l\'equilibri, ensenyar tècniques de concentració i estimular la 
creativitat i treballar tot el sistema nerviós, digestiu i respiratori.  
Donar a conèixer una activitat mil·lenària apta per a tothom, sigui quina sigui la 
seva condició física mental, emocional, inclòs persones amb discapacitat , NEE o 
TDAH. 
- Ajudar als infants i adolescents al seu desenvolupament i dotar-los d\'eines que 
els serviran per afrontar les dificultats del creixement i l\'aprenentatge. 
  
Referits a procediments:  
  
Treballem asanes ( postures ) amb exercicis de concentració, pràctica 
respiratòria, jocs creatius, imaginatius i d'autoexpressió.  
Practiquem també tècniques de concentració i introspecció amb meditacions en 
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moviment , meditacions amb MANTRAS i relaxació conscient i  
guiada amb contes si són petits i visualitzacions. Dediquem una estoneta al 
silenci per a desenvolupar l'escolta interna.  
Els beneficis? Milloren les habilitats cognitives, com el càlcul, la memòria, 
l\'atenció i la capacitat d\'abstracció.  
Tot d\'una manera CREATIVA i original que permet al nen/ adolescent aprendre 
de la seva pròpia experiència. En la Relaxació utilitzo els BOLS TIBETANS, per fer 
entrar a l\'alumne en un estat de calma i de relaxació més profunda. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Cal arribar puntual a l'hora de realitzar l'activitat, amb roba d'esport .  
El calçat s'ha de treure al entrar a la sala.  
L'alumne haurà de RESPECTAR els companys sense riure's de ningú i respectant 
la Mestra 
  

Procediments 
 
Tipus d'activitat: -Activitat Esportiva 
  
Metodologia: Enmig de la pressió de les classes, deures, exàmens, expectatives 
propis i externs, selectivitat classes de ioga etc. ofereixen adolescents un espai 
on pot desfer-se de l'estrès, proveir, tonificar el seu cos i gaudir d'una relaxació 
profunda que s'ofereix al final de cada sessió. 
Pot connectar amb si mateixos i crear un equilibri entre la intensa activitat 
mental que demanar els estudis i la físiques ha de ser gaudit al mig de l'activitat. 
Tenir cura de la vostra estada de sistema de cos/ment amb salut i energia. 
Adolescent ioga és un ioga que se centra especialment en el sistema glandular i 
muscular - a més de treballar tots els aspectes d'un ioga per a adults. 
"jugar a fer ioga" per a infants amb posicions i dinàmica per relaxar-se i enfortir 
el cos, desenvolupar les capacitats innates del nen , el seu autoconeixement i 
autoestima. Utilitzem exercicis per millorar la sensació d'equilibri (físic i 
emocional) i augmentar la concentració i la coordinació. L@s niñ@s aprendre què 
és la meditació per desenvolupar l'escolta interior. 
Ioga ajuda niñ@s conscientment contactin amb el seu cos i les seves emocions i 
expressar-los; Ofereix un espai per experimentar d'una manera lliure i creativa. 
Jugant el niñ@s aprendre a respirar correctament i per utilitzar aquest ritme vital 
per equilibrar i entrar en contacte amb si mateix, amb els seus talents i dons. En 
el grup pot desenvolupar les seves idees amb la creativitat i la imaginació per 
compartir-les amb altres niñ@s, s'enriqueixen mútuament. 
Utilitzem recursos com històries i musical, hem experimentat amb ritmes i sons, 
moltes formes de poder moure's, jocs de diferents tipus i cultures i la imaginació 
de la niñ@s. 
  
  
Suport per preparar l'activitat: -Cal l’assistència del professorat a l'activitat. 
Es necessiten Màrfegas 
  
Forma de treball durant l'activitat: L'activitat es realitzarà en grup per 
classes 
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Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’Art. PFI. UEC.JPO. Cicles Formatius  

  
Inscripcions 
 
Preu: 1 € per alumne/a. 
  
Forma de pagament: al comptat 
  
Dies i hores de l'activitat: Matins o Migdia-Tarda de 15 a 17h segons 
disponibilitat. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Associació Fem Unió. www.femunio.com Regidoria Esports 
Nom i cognoms: Lali Jasjeev Kaur & Diego Delgado 
Telèfon: 639934623/ 606807109 
Correu electrònic: lali.j@hotmail.com 
  
Requisits pel centre:  
  
Ens adaptem a l\'espai i condicions de l\'escola. 
Cal fer-ho al Gimnàs o Sala Polivalent 
  
Requisits per l'alumne:  
  
-Activitat Inclusiva Oberta a tothom 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  

Observacions:  
  
Segons la necessitat del grup/classe és molt beneficiós realitzar 
l'activitat 1 vegada al trimestre per assolir els beneficis que el Ioga 
aporta. 
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16. Volei Platja 
 
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Es farà 1h d\'activitat, amb una rutina de classe, vindrà 1 monitor cada 12 
alumnes aproximadament. 
Escalfament i coordinació, gestos tècnics bàsics, sistema de joc-mini-voleï, joc 
parcial real. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Promoure l\'esport del Volei Platja. 
Donar a conèixer com es juga i els moviments essencials tècnics. 
Donat que és un esport que agrada a les noies, promoure l\'esport femení.  
D\'altra banda, promoure la integració dels nois en aquest esport que a d\'altres 
països la participació és al 50% de nois i noies. 
  
Referits a procediments:  
  
Es farà 1h d\'activitat, amb una rutina de classe, vindrà 1 monitor cada 12 
alumnes aproximadament. 
Escalfament i coordinació, gestos tècnics bàsics, sistema de joc-mini-volei, joc 
parcial real. 
   

Cursos als que s'adreça: 2n, 3r, 4t, 5è primària. ESO. Batxillerat.  
 
Inscripcions 
 
Preu: 2 euros per participant 
   
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el centre 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 26 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Club Volei Vilanova 
 
Nom i cognoms: Aurora Suñol Gironella 
  
Telèfon: 63090171 
  
Correu electrònic: dtvoleiesportiuvng@gmail.com 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Desplaçar-se fins la platja 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  

Observacions:  
  
Depenent l\'època de l\'any caldrà que els participants vinguin equipats 
adequadament, amb cantimplora d\'aigua, protecció solar, gorra i 
ulleres de sol. 
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17. Voleibol 
  
Àmbit: Esports 
  
Descripció:  
  
Es farà 1h d\'activitat, amb una rutina de classe, vindrà 1 monitor cada 12 
alumnes aproximadament. 
Escalfament i coordinació, gestos tècnics bàsics, sistema de joc-mini-volei, joc 
parcial real. 
   
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Promoure l\'esport del Voleibol. 
Donar a conèixer com es juga i els moviments essencials tècnics. 
Donat que és un esport que agrada a les noies, promoure l\'esport femení.  
D\'altra banda, promoure la integració dels nois en aquest esport que a d\'altres 
països la participació és al 50% de nois i noies. 
  
Referits a procediments:  
  
Es farà 1h d\'activitat, amb una rutina de classe, vindrà 1 monitor cada 12 
alumnes aproximadament. 
Escalfament i coordinacio, gestos tècnics bàsics, sistema de joc-mini-volei, joc 
parcial real. 
   

Cursos als que s'adreça: P5. Primària. ESO. Batxillerat. Cicles Formatius 
  

Inscripcions 
Preu: 2 // per participant 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir amb el centre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Nom entitat, regidoria,...: Club Volei Vilanova 
  
Nom i cognoms: Aurora Suñol Gironella. 
  
Telèfon: 630901711 
  
Correu electrònic: dtvoleiesportiuvng@gmail.com 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Tenir una superfície plana equivalent a 20x10metres i un lloc on es pugui penjar 
la xarxa. 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


