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1 MARC INSTITUCIONAL 

 

Aquesta associació es va crear amb la intenció de donar un servei a les escoles per 

mitjà de l’ AMPA que és qui la contracta. Aquest servei surt fruit d’una inquietud  de 

voler fer esport entre d’altres activitats dins l’escola aprofitant  el temps de lleure del 

nens/es  a les tardes. Hi ha poblacions que no donen tota l’ oferta convenient per una 

demanda que a dia d’avui és tant gratificant i necessària com són les activitats o tallers 

psicomotrius, la dansa, el patinatge i el multiesport entre d’altres. I és aquí on 

l’empresa  Activitats Multiesports DIMA s’encarrega de satisfer aquestes necessitats. 

 

2 IDEARI 

 

Associació Multiesports DIMA és una associació que  té diversos objectius entre els 

quals destaquem: 

1. Educar a través del joc. 

2. Ensenyar coneixements nous. 

3. Treballar els  valors dins de la cohesió de grup. 

4. Integrar i sociabilitzar amb la resta de companys. 

 

Tot això mitjançant els tallers que es realitzen, donant una mateixa importància a 

l’aprenentatge motriu i intel·lectual com als valors educatius, morals i ètics. 

 

3 MARC SOCIOPEDAGÒGIC 

 

Aquesta empresa fa front a uns objectius complementaris en l’ensenyament motriu i 

intel·lectual dels nens que formen part dels tallers i Casals que fem. Aquestes classes 

són molt  formatives a nivell físic i de conducta ja que es treballa en tot moment allò 

que pertoca i és útil en el seu aprenentatge segons el seu nivell i edat. Hi ha una 

intenció de potenciar el nivell de relació amb altres alumnes de grups i cursos 
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diferents. Tot això mitjançant les sessions, dirigides en tot moment pel monitor i 

gestionades pel coordinador i director del Casal, treballades al llarg de tot el mes amb 

el seu seguiment oportú i planificació prèvia.   

Hi ha diversos objectius entre els quals destaquem: 

 Fomentar la pràctica esportiva i intel·lectual  lúdica en el temps d’estiu i de 

vacances del nen, mitjançant la pràctica de diferents esports i aprenentatges 

que ajudin a la seva formació. 

 Oferir noves sensacions i experiències als nens davant situacions i activitats 

individuals o col·lectives en les que siguin ells els protagonistes. 

 Aprendre a respectar les normes i regles d’aquells esports o jocs en que 

participin. 

 Respectar les normes i conductes de convivència i de relació amb la resta de 

companys. 

 

A part de tot això, l’escola C.E.I.P Josep Ferrà i Esteva té uns trets d’identitat que passo 

a descriure a continuació, que des de l’empresa es respecta i es comparteix: 

 

o CONFESSIONALITAT:  L’escola es manifesta aconfessional, per tant no podrà 

impartir cap metodologia religiosa concreta. Els alumnes (tutors o pares 

d’aquests) opten per l’Àrea de Religió d’acord amb les pròpies conviccions de la 

família i segons la Normativa vigent al respecte. 

 

o COEDUCACIÓ:  L’activitat educativa té com a un dels seus principis fonamentals 

el de potenciar la igualtat entre els sexes. 

 

o DIVERSITAT:  L’escola té en compte la diversitat com un fet real i inevitable, per 

tant l’objectiu bàsic és buscar respostes educatives de caràcter metodològic i 

organitzatiu que tinguin present la diversitat. 
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o LLENGUA D’APRENENTATGE:  La llengua d’aprenentatge és el català, com a 

llengua pròpia de Catalunya que és, s’utilitza com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge tant a l’Educació Infantil com a Primària. La segona llengua és el 

castellà, s’incorpora progressivament tal com marca la llei, a la fi d’aconseguir 

el mateix nivell quan s’acabi l’ensenyament primari. 

 

o LLENGUA ESTRANGERA:  Els alumnes inicien l’aprenentatge d’una llengua 

estrangera (l’anglès) a partir de P-4 i continuen al cicle superior. Aprendre una 

llengua estrangera forma part d’un procés cognoscitiu i de sociabilització 

fonamental en el conjunt plurilingüe i multicultural del món. 

 

o ESCOLA VERDA: El desenvolupament sostenible vers dos objectius com són 

incorporar la dimensió ambiental en la gestió escolar i la millora d’aquesta en el 

nostre entorn. 

 

 

Des de MULTIESPORTS DIMA fem de tots aquests aspectes, el motor d’una iniciativa 

innovadora, moderna i adaptada a les necessitats dels nostres infants i adolescents. 

 

Aquest projecte proporcionarà als nens/es que en participin, a més de bones estones 

d’emocions mitjançant la pràctica esportiva i de lleure, una continuïtat lògica en el seu 

procés d’aprenentatge motriu i formatiu que ja desenvolupen a les seves respectives 

escoles. És a dir, tot i que de ben segur el caire dels continguts i activitats proposades 

és sobretot lúdic, aquests no deixen de ser un reforç important al treball que els nens 

desenvolupen en el seu dia a dia escolar en l’àmbit de l’activitat física i esportiva i en 

les competències formatives escolars.  

 

 

4 ESTRUCTURA EDUCATIVA 
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L’ estructura educativa de l’empresa Associació Multiesports DIMA  treballa en 

consonància amb el model pedagògic de l’escola Josep Ferrà i Esteva i amb la seva 

ideologia, tot i que té un projecte educatiu propi. 

En aquest projecte s’ha reflectit la justificació per a la seva realització, així com a qui va 

destinat i els mitjans que emprarem per a portar-ho a terme. 

Tot això s’ha canalitzat a través d’uns objectius generals i específics que han tingut en 

compte els aspectes motrius, cognitius i afectius de cada grup d’edat en concret. 

El temps de lleure dels infants i joves després de  les classes lectives escolars són molt 

riques i importants pel seu desenvolupament com a persones. És quan ells 

desenvolupen diverses habilitats físiques mitjançant jocs de carrer o classes esportives 

i unes altres habilitats intel·lectuals mitjançant classes d’aprenentatge cognitiu o 

mitjançant jocs de memòria, etc. 

Quan parlem del Casal d’Estiu podem dir que  és un temps ric i complex on són 

presents tot un seguit de situacions educatives, convivència, adquisició d’hàbits com 

també aprenentatges intel·lectuals, físics i instrumentals. És un espai de socialització, 

sensibilització, responsabilització, integració, cohesió... amb els infants vers noves 

activitats fora de l’àmbit estrictament escolar, on cal cercar un mètode de treball 

consensuat amb tots aquells que exerceixen una acció educativa envers els infants. 

Totes aquestes consideracions fan imprescindible l’elaboració d’un Projecte Educatiu 

que garanteixi una educació responsable i adequada i que, a més respongui a uns 

valors educatius. 

Els destinataris d’aquest projecte són nens i nenes de P3 fins a 6è d’educació infantil 

fins primària. És a dir des de 3 anys fins a 11-12 anys. 

 

4.1 D’EDATS I BLOCS DE CONTINGUTS 

 

En el sentit anteriorment exposat,  els blocs de continguts que es desenvoluparan 

aniran íntimament lligats a les edats dels nens/es que els duguin a terme per tal de 

realitzar les activitats més afins i motivadores per a ells/es i que alhora els puguin ser 

més profitoses en la línia del nostre tarannà educatiu i formatiu. 
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 De la mateixa manera, veiem molt convenient agrupar els nens/es en grups de 2 anys 

de naixement, ja que l’experiència ens diu que el fet que els grups puguin quedar curts 

d’integrants pot fer minvar el nivell de motivació dels participants i alhora de la 

qualitat del treball que es desenvolupa. 

Així doncs, la proposta que volem presentar en quant a franges d’edats és la següent: 

 

Grup 1:  Infantil (P3) 

Grup 2: Infantil (P4) 

Grup 3: Infantil (P5) 

Grup 4:  Inicials (1r i 2n) 

Grup 5: Mitjans Superiors(3er i 4rt, 5è i 6è) 

 

Cada grup d’edat desenvoluparà 6 activitats dirigides, programades i planificades en la 

franja de matí juntament amb d’entre  4 i 6 activitats també pautades pels qui 

s’inscriguin a la franja de tarda. Totes elles,  es troben repartides en un quadrant 

setmanal degudament temporalitzat i sincronitzat amb la resta de grups tenint en 

compte els espais disponibles i altres paràmetres que en mica en mica anirem 

desgranant. 

 La duració de la programació de forma regular s’allargarà 5 setmanes. L’última volem 

que sigui una setmana especial. És per això que dissenyarem i prepararem un seguit 

d’activitats diferents a les habituals del dia a dia que conclouran amb una gran festa de 

“fi de curs”. 

La durada global de tot el projecte de treball és de més d’un mes, 5 setmanes: La 

primera setmana de dimarts a divendres i les altres de dilluns a divendres. 

 

5  PROJECTE EDUCATIU 

 

Des de l’empresa MULTIESPORTS DIMA us presentem un projecte lúdic, intel·lectual i 

esportiu consolidat en l’experiència de professionals del sector esportiu i educatiu, i 

fonamentat en els valors més importants de la societat d’avui en dia. 
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En totes les propostes d’activitats ens marquem 3 continguts fonamentals: 

1. Els nens/es han de gaudir i passar-ho bé. 

2. Els nens/es han d’aprofitar l’estona de les activitats per aprendre i millorar les 

seves habilitats motrius i intel·lectuals. 

3. Els nens/es han d’aprendre a acceptar i respectar les normes que s’estableixin, tant 

dels jocs com del funcionament del Casal i també als companys /es. És a dir, 

aprendre a tenir una disciplina i a conviure amb els altres. 

 

En l’actualitat, l’Educació Física en tots els seus àmbits és molt important en el 

creixement integral del individu com també el aprenentatge i millora de la capacitat de 

coneixements nous intel·lectuals i educatius.  Per això ens marquem uns  objectius 

més: 

 

• Fomentar i inculcar una consciència de cura del nostre cos i ment mitjançant 

bons hàbits esportius, alimentaris i conductuals. 

• Practicar activitat física moderada. 

• Adquirir valors tan importants en la societat moderna com la competitivitat, el 

respecte pels adversaris, el bon compliment de les normes,  el respecte per les 

instal·lacions i el material. 

• Aprendre nous coneixements intel·lectuals, reforçar la capacitat cognitiva dels 

infants. 

• Donar i afavorir eines útils per a la millora de la capacitat cognitiva i la seva 

destresa mental. 

 

Per últim cal afegir que aquest any el nostre eix transversal serà L’ILLA DEL TRESOR i 

cada monitor relacionarà les seves activitats amb la temàtica exposada i els diferents 

continguts que es duran a terme durant aquest estiu. 

EDUCACIÓ INFANTIL(P3, P4 i P5) 

 

Les activitats que es desenvoluparan en el grup de Parvulari han d’acomplir uns 

requisits molt concrets: 
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a) Poca distància entre les diferents activitats. 

b) Poca distància als serveis. 

c) Espais majoritàriament coberts a recer de possibles inclemències 

meteorològiques. 

 

Totes les activitats que es proposen tenen una connexió directa amb el coneixement 

del propi cos del nen/a i de l’espai que l’envolta.  Habilitats, sensacions, jocs, etc. Tots 

els aprenentatges son globals i van interrelacionats. Aprendre a percebre, a sentir i a 

experimentar de forma lúdica són els referents importants d’aquestes activitats. 

 

ACTIVITAT 1: CONEIXEMENT DEL COS I DE L’ESPAI 

 

En aquesta activitat realitzarem tot un seguit de jocs i tasques que fan referència als 

aprenentatges del coneixement del propi cos i de l’espai que l’envolta d’una forma 

específica. Nocions de davant/darrera/ un costat- l’altre/ dalt i baix...etc , seran part de 

tot allò que regirà el treball que desenvoluparan els monitors. Sempre de forma lúdica 

i en un espai adequat per els nens petits. 

 

ACTIVITAT 2: PRACTIQUEM HABILITATS MOTRIUS 

 

Activitat que es centrarà en la experimentació de les habilitats motrius més bàsiques i 

primerenques com poden ser el caminar, el córrer, el saltar... També experimentarem 

amb conduccions de pilotes i contactes esporàdics amb el món de l’esport. Tot el 

treball es desenvoluparà en sessions lúdiques. 

ACTIVITAT 3: EXPRESSIÓ CORPORAL 

 

Activitat centrada en el desenvolupament de tasques que fan referència a l’expressió i 

la dramatització amb el cos. Es realitzaran tasques relacionades amb sentiments, 

ficció... i valorem la possibilitat d’introduir un conjunt de tasques relacionades amb 

danses populars. 
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ACTIVITAT 4: JOCS ESPORTIUS 

 

Activitat on el monitor desenvoluparà tot un conjunt de jocs variats ajustats a l’edat 

dels nens/es tocant tots els continguts que es desenvolupen en les altres activitats. És 

a dir, el joc combinarà nocions i variables per tal de millorar els aprenentatges globals 

que desenvolupa el nen/a durant tot el casal. 

 

ACTIVITAT 5: JOCS TRADICIONALS 

 

Activitat centrada a que l’alumne conegui i practiqui tots aquells jocs de sempre que 

tots algun cop hem dut a terme fora de l’horari escolar: Fet i amagar!, El pot, etc; 

juntament amb d’altres tradicionals que fan referència al nostre entorn sociocultural: 

la xarranca, curses de sacs,etc. 

 

ACTIVITAT 6: JOCS D’AIGUA 

 

Activitats lúdiques que es realitzaran a les pistes poliesportives emprant mànegues 

d’aigua, dutxes d’exterior, globus d’aigua, etc. Fins i tot disposarem d’una petita 

piscina de jardí per remullar-nos una mica. 

 

ACTIVITAT 7: CIRCUÏTS PSICOMOTRIUS 

 

Activitat dirigida on s’oferiran diferents circuïts on es treballin tots els conceptes 

motrius que el nen/a ha de consolidar durant aquesta etapa de la seva formació. En 

cada sessió s’empraran diferents materials i diferents estructures de treball. 

ACTIVITAT 8: RACONS 

 

Activitat lúdica i de formació en la que el nen/a gaudirà cada sessió de tres materials 

diferents repartits en racons. El monitor/a establirà un  sistema de rotació dins la 

sessió perquè tots els nens puguin gaudir de cada racó. Mitjançant la metodologia del 
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descobriment guiat, el monitor ajudarà al nen/a a descobrir diferents possibilitats 

motrius amb el material protagonista de la sessió. 

 

ACTIVITAT 9: MANUALITATS 

El taller tracta d’utilitzar materials reciclats o del quotidià per fer cada una de les 

activitats; com ampolles de plàstic, el cartró dels rotllos de paper, guix… Han de ser 

estones totalment lúdiques, on cada nen treballi l’ imaginació partint de les pautes de 

l’activitat i aprenguin a jugar construint-ne les seves pròpies joguines. En cada un dels 

tallers treballarem la motricitat fina dels nens, intentarem tocar diferents vessants 

(l’escultura amb el fang, el collage, la papiroflèxia, màscares, titelles, instruments, 

regals adequats a l’època de l’any, objectes de decoració, joguines, collarets, braçalets, 

malabars, pintura…). Amb els més petits a partir de les activitats aprendran a jugar 

amb els colors primaris, secundaris, el punt, la línia, les perpendiculars, les paral·leles, 

les línies corbes... depenent de l’edat, per tal de reforçar el que estan aprenent a 

l’escola. 

ACTIVITAT 10: VIDEOS 

 

Treballarem  l’eix transversal a partir de vídeos 

 

ACTIVITAT 11: ANGLÈS 

 

Es treballarà en un aprenentatge vivencial i en una familiarització de la llengua. Es vol 

aconseguir un nivell de comprensió com d'expressió oral en una llengua no habitual 

com és l'anglès en un ambient agradable i divertit i amb una varietat de vocabulari, 

activitats, treballs manuals .. per familiaritzar-se de forma divertida en aquest idioma. 

 

ACTIVITAT 12: BICICLETES I PATINS 

 

Activitat dirigida centrada am l’ús de materials amb fins lúdics. Portarem un dia un 

aparell amb rodes (patinet, bicicleta, monopatí...) i els farem servir en un dels tallers 

que muntarem setmanalment. 
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ACTIVITAT 13: DANSES 

 

Activitat per conèixer i practicar diferents danses tradicionals i aprendre a escoltar el 

ritme. Preparar el ball de fi de curs. 

Inicials (1r i 2n) 

 

En el grup d’Inicials les activitats que proposem van orientades a augmentar el bagatge 

de recursos que té el propi cos. Un cop el nen/a ja comença a tenir una consciència 

clara del seu cos i de l’espai que l’envolta, aprendre a córrer, caminar, girar, saltar,etc 

fan que el nen guanyi en seguretat i gaudeixi de l’activitat física d’una forma molt més 

àmplia. 

ACTIVITAT 1: JOCS ESPORTIUS I CIRCUÏTS    

 

Activitat centrada en el desenvolupament de les diferents habilitats motrius bàsiques 

utilitzant els jocs i els circuïts com a mètode fonamental.  Els jocs ens aportaran el 

ventall lúdic del treball. Els circuïts ens aportaran la diversitat en la pràctica. L’activitat 

es desenvoluparà tant  a la pista poliesportiva com a espais de sorra. 

ACTIVITAT 2: BABY – BÀSQUET     

 

Activitat centrada en els primers contactes amb el basquetbol de forma molt lúdica i 

adaptada a l’edat dels nens/es. L’activitat es desenvoluparà de forma transversal a la 

pista poliesportiva. 

ACTIVITAT 3: MINI - FUTBOL 

 

El futbol és un esport que sempre agrada als nens/es. És important tenir clar però 

quines son les edats més adients per començar a treballar-lo. En aquesta activitat 

l’objectiu és fer un primer contacte amb aquest esport de forma molt reduïda i bàsica. 

ACTIVITAT 4:  JOCS DE CARRER I TRADICIONALS     
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Activitat centrada a que l’alumne conegui i practiqui tots aquells jocs de sempre que 

tots algun cop hem dut a terme fora de l’horari escolar: Fet i amagar!, El pot, etc; 

juntament amb d’altres tradicionals que fan referència al nostre entorn sociocultural: 

la xarranca, curses de sacs,etc. 

ACTIVITAT 5: JOCS D’AIGUA 

 

Activitats lúdiques que es realitzaran a les pistes poliesportives emprant mànegues 

d’aigua, dutxes d’exterior, globus d’aigua, etc. Fins i tot disposarem d’una petita 

piscina de jardí per remullar-nos una mica. 

ACTIVITAT 6: JOCS DE TAULA 

 

Els nens/es passaran una estona agradable jugant a jocs de taula com: el parxís, els 

escacs,etc. Volem que en aquesta activitat els nens/es aprenguin a disfrutar asseguts i 

respectant unes normes i un ambient. 

 

ACTIVITAT 7: EXPRESSIÓ I MIM 

 

Activitat en la que els nens/es experimentaran amb els diferents tipus de comunicació, 

verbal i no verbal: gestos, estats d’ànims,etc. També volem que siguin capaços 

d’aprendre a realitzar petites interpretacions individuals i grupals. 

 

ACTIVITAT 8: 3 ESPAIS 

 

Activitat esportiva en la que utilitzant la metodologia del descobriment guiat el nen/a, 

amb l’ajut del monitor/a experimentarà amb diferents materials esportius que aniran 

canviant en cada sessió. Cada dia s’oferiran 3 materials diferents i s’establirà un 

sistema de rotació entre ells. 

ACTIVITAT 9: MANUALITATS 
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 El taller tracta d’utilitzar materials reciclats o del quotidià per fer cada una de les 

activitats; com ampolles de plàstic, el cartró dels rotllos de paper, guix… Han de ser 

estones totalment lúdiques, on cada nen treballi l’ imaginació partint de les pautes de 

l’activitat i aprenguin a jugar construint-ne les seves pròpies joguines. En cada un dels 

tallers treballarem la motricitat fina dels nens, intentarem tocar diferents vessants 

(l’escultura amb el fang, el collage, la papiroflèxia, màscares, titelles, instruments, 

regals adequats a l’època de l’any, objectes de decoració, joguines, collarets, braçalets, 

malabars, pintura…). 

 

 

ACTIVITAT 10: BICICLETES I PATINS 

 

Activitat dirigida centrada am l’ús de materials amb fins lúdics 

 

 

ACTIVITAT 11: ANGLÈS 

 

Es treballarà en un aprenentatge vivencial i en una familiarització de la llengua. Es vol 

aconseguir un nivell de comprensió com d'expressió oral en una llengua no habitual 

com és l'anglès en un ambient agradable i divertit i amb una varietat de vocabulari, 

activitats, treballs manuals .. per familiaritzar-se de forma divertida en aquest idioma. 

 

ACTIVITAT 12: DANSES 

 

Activitat per conèixer i practicar diferents danses tradicionals i aprendre a escoltar el 

ritme. 

Preparar el ball de fi de curs. 

 

 

Mitjans- Superiors (3er, 4rt, 5è i 6è) 
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Per aquest nivell proposem activitats que tenen a veure amb la iniciació esportiva. Els 

nens/es d’aquestes edats estan preparats per assumir un aprenentatge més 

especialitzat i, per tant, hem dissenyat tasques relacionades amb la pràctica esportiva 

que de ben segur seran força motivadores cara als nens/es. 

 

ACTIVITAT 1: FUTBOL SALA 

 

Activitat centrada en els aprenentatges d’iniciació esportiva del futbol en la modalitat 

de “camp”.  Coneixement dels seus fonaments, normes, tàctica,etc. 

ACTIVITAT 2: BÀSQUET 

 

Activitat centrada en els aprenentatges d’iniciació esportiva del basquetbol.  

Coneixement dels seus fonaments, normes, tàctica,etc. 

 

ACTIVITAT 3: HOQUEI PISTA 

 

Activitat centrada en la iniciació en un esport dels que anomenem alternatiu. Volem 

que els nens/es tinguin una nova visió de l’esport practicant un esport diferent però 

motivador. 

ACTIVITAT 4: MINI-BEISBOL (PICHI) 

 

En aquesta activitat oferim un altre dels esports que considerem alternatiu. Prenent 

com a referència el beisbol, plantegem una adaptació d’aquest esport a l’edat escolar. 

 

ACTIVITAT 5: JOCS D’AIGUA 
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En aquesta activitat plantegem que els nois/es es puguin remullar una miqueta 

realitzant jocs i petites gimcanes en les que l’aigua sigui un element important. 

L’objectiu es divertir-se plantant cara a la calor. 

 

ACTIVITAT 6:  INICIACIÓ A L’ATLETISME 

 

Activitat centrada en el coneixement de les proves que formen part d’aquest esport 

individual i de l’aprenentatge dels seus respectius fonaments. 

ACTIVITAT 7: JOCS DE TAULA 

 

Els nens/es passaran una estona agradable jugant a jocs de taula com: el parxís, els 

escacs,etc. Volem que en aquesta activitat els nens/es aprenguin a disfrutar asseguts i 

respectant unes normes i un ambient. 

 

ACTIVITAT 8: JOCS DE CARRER I TRADICIONALS 

 

Activitat centrada a que l’alumne conegui i practiqui tots aquells jocs de sempre que 

tots algun cop hem dut a terme fora de l’horari escolar: Fet i amagar!, El pot, etc; 

juntament amb d’altres tradicionals que fan referència al nostre entorn sociocultural: 

la xarranca, curses de sacs,etc. 

ACTIVITAT 9: VOLEIBOL 

 

Activitat centrada en oferir un aprenentatge lúdic de la tècnica i la normativa bàsica 

del voleibol. Els nens/es acostumen a disfrutar molt d’un esport dels anomenats 

d’estiu. Treballarem amb exercicis, partidets i competicions. 

 

ACTIVITAT 10: BADMINTON 
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Activitat centrada en conèixer i experimentar el bàdminton com un esport diferent en 

un espai obert. Oferirem aprenentatges de caire tècnic i també muntarem 

competicions per motivar els nens/es en la seva pràctica. 

 

ACTIVITAT 11: MANUALITATS 

 

 El taller tracta d’utilitzar materials reciclats o del quotidià per fer cada una de les 

activitats; com ampolles de plàstic, el cartró dels rotllos de paper, guix… Han de ser 

estones totalment lúdiques, on cada nen treballi l’ imaginació partint de les pautes de 

l’activitat i aprenguin a jugar construint-ne les seves pròpies joguines. En cada un dels 

tallers treballarem la motricitat fina dels nens, intentarem tocar diferents vessants 

(l’escultura amb el fang, el collage, la papiroflèxia, màscares, titelles, instruments, 

regals adequats a l’època de l’any, objectes de decoració, joguines, collarets, braçalets, 

malabars, pintura…). 

 

 

ACTIVITAT 12: ANGLÈS 

 

Es treballarà en un aprenentatge vivencial i en una familiarització de la llengua. Es vol 

aconseguir un nivell de comprensió com d'expressió oral en una llengua no habitual 

com és l'anglès en un ambient agradable i divertit i amb una varietat de vocabulari, 

activitats, treballs manuals .. per familiaritzar-se de forma divertida en aquest idioma. 

 

ACTIVITAT 14: DANSES 

 

Activitat per conèixer i practicar diferents danses tradicionals i aprendre a escoltar el 

ritme. 

Preparar el ball de fi de curs. 

 

6 DARRERA SETMANA:  UNA SETMANA DIFERENT 
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Ja  hem esmentat que la darrera de setmana tenim previst organitzar tot un seguit 

“d’activitats-classe” diferents a les que haurem anat duent a terme durant tot el Casal.  

Volem que els nens/es trenquin la dinàmica habitual de funcionament i trobin noves 

motivacions en activitats del mateix caire però alhora tocant esports i continguts 

diferents. 

Les activitats es duran a terme de dilluns a dijous, ja que divendres volem realitzar una 

festa de cloenda entre tots els nens/es participants a l’estada de totes les edats on 

també estaran convidades les famílies. 

 

El quadrant d’activitats el mostrem en “l’apartat 10” amb la resta d’horaris de l’estada. 

 

7  MONITORATGE I PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL 

 

Els monitors que formin part del funcionament de l’estada tenim previst que signin un 

“document de compromís” per tal d’assumir la seva responsabilitat amb l’empresa 

organitzadora durant tota l’estada. Entenem que de la mateixa manera que els 

monitors rebran una remuneració de tipus econòmica, el seu compromís a de ser total,  

tal i com si de qualsevol altra feina es tractés. Sempre és clar, dins els horaris 

establerts. 

 

L’empresa organitzadora es compromet a elaborar un “reglament de règim interior de 

monitors” on quedin establertes totes les responsabilitats que aquests tenen envers al 

seu grup de control i envers l’estada en general i les possibles repercussions que es 

puguin derivar pel seu incompliment. 

 

Pel que fa a la planificació de les sessions de treball, l’empresa organitzadora es 

compromet a: 

 

1. Organitzar una/es reunions prèvies per presentar als monitors/es un conjunt 

d’objectius a assolir en cada una de les activitats que es proposen. 
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2. Entregar una plantilla de sessió on els monitors desenvoluparan les sessions de 

treball enfocades en els objectius que s’estableixin per a cada activitat. 

3. Fer un seguiment exhaustiu del compliment de la programació de treball i de 

la seva posterior recopilació, ja que creiem molt important crear una memòria 

per tal d’avaluar el que hem treballat i també el nivell i dedicació dels monitors 

que hagin estat treballant durant l’estada. 

8 ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

Les activitats tindran una durada específica de 50 minuts de treball. Els 5 darrers 

minuts de cada activitat, més els 5 primers minuts de la següent serviran per 

dinamitzar les rotacions i l’ inici de les següents activitats. 

 

 

Variabilitat d’espais de pràctica: 

 

• Amb l’objectiu de trencar la monotonia del dia a dia, tenim previst que, en dies 

puntuals, la pràctica d’algunes de les activitats establertes en els quadrants horaris 

es desenvolupi en espais diferents als habituals. És per això que de tant en tant 

muntarem sortides a espais de la nostra població que puguin estar mínimament 

habilitats per desenvolupar-les, com si d’una excursió es tractés. 

 

 

9 NIT D’ESTRELLES 

 

Com a gran èxit del Casal farem una estada de nit al mateix col·legi per treballar la 

cohesió de grup, companyerisme i sobre tot poder observar els estels i el firmament 

com a base d’ensenyament d’una nit màgica per a tots els alumnes del Casal Ferrà.  

Els alumnes vindran per la tarda, realitzarem partits, soparem, farem una desfilada  i 

dormirem junts. 

 

10 TALLERS SORPRESA 
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L’any passat vam fer com a novetat els tallers sorpresa, un cop a la setmana va venir 

algun especialista a fer-nos un taller, ja sigui esportiu o cultural. Vam realitzar un 

taller de màgia, de taekwondo, de percussió, de ioga, etc. Aquest any seguirem amb 

la mateixa dinàmica, ja que creiem que va ser molt positiu. 

11 RECOLLIDA I RETORN DELS NENS/ES. SERVEI D’ACOLLIDA I ESMORZARS. 

 

1. Els monitors rebran als alumnes a l’escola on passaran llista del grup que 

se’ls ha assignat. (FULL DE LLISTA DE GRUP) 

 

2. Durant el procés d’inscripció, els pares hauran d’haver reflectit si el seu fill o 

fill/a assistirà com a “fixa” al servei de menjador i /o al servei d ’acollida tant 

del matí com de la tarda. 

 

3. Cada matí, el coordinador de l’Estada confirmarà de cada grup el número de 

nens que es queden a menjador i/o acollida de forma fixa y anotarà els 

possibles casos “eventuals” per tal de comunicar tot plegat al servei de 

menjador i d’ acollida respectivament. 

 

4. Cada monitor anotarà els nens que li marxaran a menjador  cada dia per 

entregar-los personalment al monitor/s que es faran càrrec del trasllat a 

menjador.   

 

5. El director del campus designarà un monitor que farà la tasca de control i 

trasllat a menjador. La supervisió d’aquesta tasca dependrà directament del 

coordinador del Casal. 

 

6. L’estada disposarà d’un servei d’acollida a les 7.45h del matí per tal d’acollir 

els nens/es que utilitzaran aquest servei abans de l’inici de les activitats. 
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7. Si algun nen/a torna per sí sol cap a casa haurà de presentar una 

autorització degudament signada pels pares. 

 

8. Si algun pare vol que els seu fill/a sigui recollit per un altre pare/mare caldrà 

també que signi una autorització per a tal efecte. 

 

9. Els pares hauran de reflectir en la inscripció si el seu nen/a ha de dur algun 

tipus de dieta específic 

 

          10. Els esmorzars seran de 10.15 a 10.45 aproximadament tots els dies. 

12 MENJADOR I ACOLLIDA TARDA 

 

Per últim, com l’any passat els alumnes de l’Escola Esportiva 2017 organitzat per les 

entitats Atletisme olesa (CAO) i Futbol Sala Olesa (FSO) , els quals fan les seves 

activitats al pavelló, baixaran en autocar fins la plaça de l’oli i realitzaran el menjador i 

l’acolllida de la tarda amb nosaltres. Això ens proporcionarà una gran cohesió amb més 

companys i noves aventures per explicar-se. 
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13 QUADRANTS HORARIS DE LES ACTIVITATS: SETMANA TIPUS 

 

 HORA GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    P3 BICICLETES I PATINS COS I ESPAI HAB.MOTRIUS EXP.CORPORAL JOCS TRADICIONALS 

    P4 JOCS TRADICIONALS BICICLETES I PATINS CIRCUITS PSICOMO RACONS MAUALITATS 

  9.00 A 10.15 P5 MANUALITATS BALL VIDEOS BICICLETES I PATINS JOCS ESPORTIUS 

   
INICIALS 

JOCS 

(Anglès) PISCINA BICICLETES I PATINS FUTBOL SALA JOCS  

    MITJANS 

SUPERIOR FUTBOL PISCINA BÀSQUET PISCINA 

HOQUEI 

PISTA     

        

 HORA GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    P3 CIRCUITS PSICOMO RACONS CORDES MANUALITATS VIDEOS 

    P4 VIDEOS BALL JOCS ESPORTIUS COS I ESPAI EXP.CORPORAL 

  10.45  A 12 P5 COS I ESPAI EXP.CORPORAL HAB.MOTRIUS CÈRCOLS JOCS TRADICIONALS 

   

INICIALS 

ESPORTS 

(Bàdminton, tennis, 

rugbi, voleibol...) 

PISCINA EXPRESSIÓ I MIM BÀSQUET MANUALITATS 

    

MITJANS 

SUPERIOR 
ATLETISME PISCINA 

ESPORTS 

(Bàdminton, tennis, etc) PISCINA 

ESPORTS 

(Voleibol, Rugbi, pichi, 

etc) 
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 HORA GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

    P3 JOCS D'AIGUA BALL JOCS D'AIGUA JOCS ESPORTIUS JOCS D'AIGUA 

    P4 JOCS TRADICIONALS JOCS D'AIGUA PILOTES JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA 

  12 a 13h P5 CIRCUITS PSICOMO JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA RACONS 

   INICIALS JOCS D'AIGUA PISCINA 3 ESPAIS BALL JOCS D'AIGUA 

    
MITJANS 

SUPERIOR 
JOCS D'AIGUA PISCINA 

MANUALITATS 

(Anglès) 

JOCS DE TAULA 

PISCINA BALL 

    

14 SETMANA FINAL 

HORA GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.O0 A 10.45 

P3 

P4 I P5 

GIM BICICLETES 

EXPRESSIÓ 

EXPRESSIÓ 

GIM BICICLETES 

HABILITATS 

COS 

COS 

HABILITATS 

 

 

 

FESTA FINAL 

INICIALS GINCAMA HMB GINCAMA HOQUEI GIM BICICLETES GINCAMA JOCS TRADIC. 

MITJANS COMPETICIÓ 

BASQUET 

COMPETICIÓ 

JOCS CARRER 

GINCAMA ATLETISME 

X EQUIPS 

COMPETICIÓ 

GYMCAMA BICICLETES SUPERIORS 

10.50. A 11.10 TOTS  

11.15 a 13.00 

PARVULARI JOCS GIM AQUATICA JOCS BICICLETES I PATINS 

INICIALS GIM AQUATICA GIM FUTBOL SALA GIM JOCS ALTERN. GIM BICICLETES 

MITJANS COMPETICIÓ 

FUTBOL 

COMPETICIÓ 

HOQUEI PISTA 

GIM BÀSQUET COMPETICIÓ 

GYMCAMA TÍPICA SUPERIORS 
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ORGANITZACIÓ 

 

• Les proves seran organitzades pels mateixos monitors que les presentaran amb anterioritat 

al coordinador. 

 

• L’objectiu seria que les gimcanes es fessin en equips dintre de les franges d’edats. En aquest 

sentit estaria bé establir un sistema de puntuació de les proves per tal  d’acumular  punts 

cada dia i establir un equip guanyador de cada grup d’edat. Es podria entregar un petit 

premi al grup guanyador de cada franja d’edat el dia de la festa final. 
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15.   PLANIFICACIÓ      PEDAGÒGICA 

 

GRUP EDUCACIÓ INFANTIL 

ACTIVITAT OBJECTIUS 

COS I ESPAI - Conèixer les diferents parts del cos. 

- Començar a discriminar la dreta i la esquerra corporal. 

- Conèixer i experimentar les nocions espacials: a prop, lluny, dins, 

fora. Junts, separats. 

- Conèixer i experimentar intervals de temps: ràpid, lent. 

- Utilitzar el joc com a mètode bàsic educatiu. 

HABILITATS MOTRIUS - Conèixer i experimentar les diferents HMB: caminar, córrer, saltar, 

girar, controlar objectes. 

- Utilitzar el joc com a mètode educatiu. 

EXPRESSIÓ CORPORAL - Conèixer i treballar activitats que tinguin a veure amb els 

sentiments, estats d’ànims,etc. 

- Conèixer el mim i la interpretació o dramatització mitjançant jocs i 

activitats vivenciades. 

JOCS ESPORTIUS - Treballar els continguts de qualsevol altra de les activitats 

plantejades, sempre mitjançant jocs. 

- Aprendre a respectar les normes dels jocs i els companys/es. 

JOCS D’AIGUA - Divertir-se i remullar-se gaudint de l’aigua, entenent el seu valor de 

consum. 

JOCS TRADICIONALS - Conèixer i practicar jocs que tenen a veure amb el territori i amb 

l’entorn sociocultural del país. 

CIRCUÏTS 

PSICOMOTRIUS 

- Experimentar sensacions en circuïts muntats amb diferents 

materials 

- Desenvolupar  diverses destreses motrius mitjançant circuïts 

RACONS - Enriquir el bagatge motriu experimentant amb diferent material 

esportiu. 
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GRUP INICIAL 

ACTIVITAT OBJECTIUS 

JOCS I CIRCUÏTS - Treballar les diferents habilitats motrius bàsiques: desplaçaments, 

salts, girs, control d’objectes....mitjançant els jocs i els circuïts. 

- Treballar en diferents tipus d’agrupacions: parelles, trios, grups 

petits, gran grup. 

BABYBÀSQUET - Iniciar als nens/es en el coneixement dels fonaments del bàsquet 

des d’una vessant lúdica. 

- Utilitzar els jocs com a mètode bàsic d’ensenyament. 

- Aprendre les normes bàsiques de l’esport per poder desenvolupar 

joc d’equip. 

FUTBOL - Iniciar als nens/es en el coneixement dels fonaments del futbol 5 

des d’una vessant lúdica. 

- Utilitzar els jocs com a mètode bàsic d’ensenyament. 

- Aprendre les normes bàsiques de l’esport per poder desenvolupar 

joc d’equip. 

JOCS DE CARRER I 

TRADICIONALS 

- Conèixer i experimentar jocs “de sempre”. Aquells que sempre 

s’han jugat al carrer. 

JOCS D’AIGUA - Divertir-se i remullar-se gaudint de l’aigua, entenent el seu valor de 

consum. 

DESCOBRIM MATERIAL 

ALTERNATIU 

- Conèixer i experimentar amb material esportiu diferent  a l’habitual 

com : xanques, indiaques, etc. 

JOCS DE TAULA - Disfrutar jugant d’una manera diferent: assegut. Saber disfrutar 

mantenint un ordre. 

EXPRESSIÓ I MIM - Aprendre a expressar-se tant amb el llenguatge verbal com amb el 

gestual. 

- Conèixer el mim i altres recursos expressius. 

- Realitzar petits interpretacions o dramatitzacions, individuals i en 

grup. 
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3 ESPAIS - Enriquir el bagatge motriu realitzant activitat esportiva mixta: 

utlitzant 3 espais de joc en format de rotació. 

 

GRUP MITJANS I SUPERIORS 

ACTIVITAT OBJECTIUS 

FUTBOL - Inter relacionar els aprenentatges bàsics del futbol 5 amb els del 

futbol 7. 

- Aprofundir en els fonaments bàsics del futbol i també en aspectes 

bàsics de tàctica d’equip. 

- Experimentar el futbol en un espai de gespa artificial. 

- Utilitzar activitats i jocs per assolir els objectius que es proposin. 

BÀSQUET - Adaptar els aprenentatges assolits en el minibàsquet al bàsquet en 

pista oficial. 

- Aprofundir en els fonaments bàsics d’aquest esport i també en 

aspectes senzills de la tàctica d’equip. 

- Utilitzar activitats i jocs per assolir els objectius que es proposin. 

HOQUEI - Aprofundir en els fonaments bàsics de l’hoquei patins i també en 

aspectes senzills de tàctica d’equip. 

- Emprar jocs i activitats de grup per assolir els objectius que es 

proposin. 

MINIBEISBOL 

(PICHI) 

- Conèixer les normes bàsiques del pichi o minibeisbol. 

- Experimentar la tècnica i tàctica bàsica del minibeisbol. 

INICI A 

ATLETISME 

- Conèixer i experimentar l’atletisme com esport individual de gran 

pes en l’esport mundial. 

- Conèixer i experimentar les diferents proves que formen part del 

conjunt de l’atletisme i les seves normes bàsiques. 

- Emprar activitats guiades per aprendre les tècniques bàsiques de 

les diferents proves. 

JOCS D’AIGUA - Divertir-se i remullar-se gaudint de l’aigua, entenent el seu valor de 
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consum. 

BADMINTON - Conèixer i experimentar el bàdminton com a esport. 

- Conèixer les normes bàsiques del badminton. 

JOCS DE 

CARRER 

- Conèixer i experimentar jocs “de sempre”. Aquells que sempre 

s’han jugat al carrer. 

JOCS DE 

TAULA 

- Disfrutar jugant d’una manera diferent: assegut. Saber disfrutar 

mantenint un ordre. 

VOLEIBOL - Conèixer i experimentar el fonaments bàsics del voleibol. 

- Conèixer les normes bàsiques del voleibol. 

- Conèixer la tàctica d’equip bàsica del voleibol. 



Associació Multiesport DIMA 
Projecte educatiu Casal d’estiu 2016 

30 

 

 

 

 

16 ANNEXE : 

 

 

- Carta inscripció+ menjador + dieta 

- Carta autorització tornada a casa 

- Carta autorització tornada amb altres pares. 

- Carta responsabilitat materials excursió. 

- Document de compromís monitors. 

- Full model sessió. 

- Full model llista de grup. 

- Full d’inscripció: 

Dades del nen 

Consentiment Protecció de dades 

Consentiment excursió, fotografies i condicions 

- Cartell informatiu projecte als pares 

- Notificació joventut 
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SERVEI DE MENJADOR: 

 

 

 

Olesa de Montserrat a, ______ de ________________de 20____ 

 

 

Jo, ___________________________________ pare, mare o tutor 

del nen/a ___________________________ l’inscric en el servei de menjador que organitza l’AMPA 

de l’escola Josep Ferrà i Esteva amb la col·laboració de l’empresa A.MULTIESPORTS DIMA i amb el 

Càtering de l’empresa Plats cuinats Can Miquel , faig constar els següents aspectes mèdics a tenir en 

compte en quan a la dieta es refereix: 

 

Observacions: 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

 

I en aquest sentit firmo, 

 

 

 Nom i D.N.I:                          Firma de l’empresa 

                                                                        conforme n’està al corrent 

        



 

 

FULL AUTORITZACIÓ TORNADA 

 NEN/A  SOL A CASA: 

 

 

 

 Olesa de Montserrat a, ______ de ________________de 20____ 

 

 

Jo, ___________________________________ pare, mare o tutor 

del nen/a ___________________________ autoritzo a aquest/a a tornar sol a casa, deslligant així de 

qualsevol responsabilitat a l’empresa A.MULTIESPORTS DIMA. 

 

I en aquest sentit firmo, 

 

 

Nom i D.N.I     Firma de l’empresa 

 

 

 



 

 

DOCUMENT DE COMPROMÍS 

MONITOR/A: 

 

 

 

Olesa de Montserrat a, ______ de ________________de 20____ 

 

 

Jo, ___________________________________ em comprometo a acceptar el reglament de règim 

interior descrit per la empresa A.MULTIESPORTS DIMA  acceptant així les corresponents 

penalitzacions econòmiques en el cas del seu incompliment. 

 

I en aquest sentit firmo, 

 

 

Nom i D.N.I          Firma de l’empresa 

 

 

 



 

 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ 

TORNADA DEL NEN/A  AMB ALTRES 

PARES O FAMILIARS: 

 

 

 

 

Olesa de Montserrat a, ______ de ________________de 20____ 

 

 

 Jo, ___________________________________ pare, mare o tutor del nen/a _________________________ 

 autoritzo al senyor/a NOM___________________________________ DNI_________ 

 NOM___________________________________ DNI_________ 

 NOM___________________________________ DNI_________ 

 NOM___________________________________ DNI_________ 

 NOM___________________________________ DNI_________ 

 NOM___________________________________ DNI_________ 

 

 a recollir-lo/la, deslligant així de qualsevol responsabilitat a l’empresa A.MULTIESPORTS DIMA. 

 

 

 I en aquest sentit firmo, 

 

 

 Nom i D.N.I     Firma de l’empresa 



 

 

Ordre 

Nom 

alumne DL 

D

M 

D

X 

D

J 

D

V DL 

D

M 

D

X 

D

J 

D

V DL 

D

M 

D

X 

D

J 

D

V DL 

D

M 

D

X 

D

J 

D

V DL 

D

M 

D

X 

D

J 

D

V OBSERVACIONS 
 

1                                                        

2                                                       

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

16                                                       

17                                                       

  TOTAL 

ALUMNES 

CURS 

                           



 

 

GRUP: _________________________     MONITORS: _____________________________ 

 

NOM/ DIA 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26  --- 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

11.                          

12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19                          

                          

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


