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Activitat Extraescolar de Tasta Esports 

Curs 2016-2017 

Adreçada a infants de P5 en endavant. 

Descripció de l’activitat: 

Dirigit a infants a partir dels 5 anys, és una activitat enfocada a la pràctica 

i coneixement de diferentsesportscol·lectiuscom el bàsquet, l’hoquei, 

futbol sala, handbol, voleibol, i petitespinzelladesd’esports no tan 

reconegutscom el korfbol, el goalball o l’ultimate, a més de 

treballarhabilitatsmotrius, la coordinaciódinàmica i la orientació espacial. 

Per a dur a terme la pràcticad’aquestsesportssempreiniciarem les 

sessionsambjocstradicionals en els que elsinfantspodranreconèixeralgunes 

de les característiques de l’esport al que dedicarem la sessió. 

Durant les sessions, sempretindrem cura de que elsinfants es 

sentincòmodes i gaudeixin de les activitatsproposades en totmoment; 

mais’obligarà a capnen/a a participar en una activitat que no vulguifer. 

Les sessionstindran una durada d’una hora, que s’estructuraran: 

- Acollidadelsinfants (berenar) 

- Jocs de moviment per escalfar el cos. 

- Familiaritzacióamb el material específic de la sessió. 

Lliuredescobriment. 

- Petitaexplicació del joc/esport del qualpertany el material específic. 

- Recollida del material.  

- Relaxació o tancament de la sessióambalgunjoc de reconeixement 

de l’estat del propi cos, respiració, etc. 

Elsinfantsdesenvoluparantot una sèrie de qualitatsenvers el joc i en 
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ellsmateixos, comsón: 

- Jugar a diferentsesports des del caireméslúdic. 

- Conèixerdiferentsesports. 

- Pràctica de diferentsesports. 

- Prendreconsciència del propi cos i de les seveshabilitats i el seu 

control. 

- Trencarambrolsestablerts. 

- Gaudir de la pràctica de l’esportjuntambd’altrescompanys i 

companyes.  

- Aprendre i millorartècniquesdiferentsdelsesports. 

- Entendre el joc en equip.  

- Sentir-se partícip en totmoment de l’activitat. 

- Sentir-se acompanyat des del respecte durant les estones de 

l’activitat. 

- Valorar el grup i sentir-se valorat per el grup. 
 

Organització de les sessions: 

Les sessionstindran una durada d’una hora i quart, que s’estructuraran: 

- Acollidadelsinfants (berenar) 

- Jocs de moviment per escalfar el cos. 

- Familiaritzacióamb el material específic de la sessió. 

Lliuredescobriment. 

- Petitaexplicació del joc/esport del qualpertany el material específic. 

- Recollida del material.  

- Relaxació o tancament de la sessióambalgunjoc de reconeixement 

de l’estat del propi cos, respiració, etc. 
Localització i calendari: 

L’activitat es realitzarà a la pista de l’escola o la pista dels barracons, tots 

els: 



Comissió d'Extraescolars 
AFA Escola dels Encants 

 
 

 

Dijous de 16h00 a 17h15 pels infants de 3er a 5é i els 

Divendres de 16h00 a 17h15 pels infants de P5 a 2on,  

comptant que deixemelsinfantsuns 15’ per a que puguinberenar. Des 

d’inicisd’Octubre de 2016 fins al Juny de 2017 

Es comunicaràdurant el cursaquellsdies que degut a festivitats, dies de 

lliuredisposició, sortides, etc. no hi hagi extraescolar de Tasta Esports. 

Acompanyants/Monitors: Anna SimónRieraiEnric Vidal Ballester. 

 

Material necessari: 

Vestitsamb roba còmoda i bambes. 

 

mail de l'activitat: tastaesports.encants@gmail.com 

 

 

 


