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E D U C A C I Ó  A M B  3 6 0  G R A U S  

Us adjuntem el què serà l'inici d'una revolució en el
món de les activitats extraescolars. Un programa
que busca la cohesió total entre esport, educació i
escola, entorn, família, solidaritat i medi ambient.  
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EXTRAESCOLARS ESPORTIVES DE BASE
El curs passat l'escola va apostar per ampliar l'oferta d'activitats esportives i els programes van funcionar. El
treball en xarxa i l'ajuda de persones externes a l'escola ens va ajudar a poder créixer. Ara tenim l'oportunitat
d'arribar a major alumnat, tant amb competició com sense. Un cop sabut que els esports que fem agraden,
hem deixat l'horari bastant lliure els divendres per poder ampliar amb grups de tecnificació Per posar un
exemple: dins del futbol començarem els entrenaments amb dos dies per setmana. Durant el setembre,
famílies, nens/es i entrenadors valorarem si ampliem a més grups els divendres per poder fer hores de
tecnificació i profunditzar més en alguns aprenentatges d'aquest esport. 

TREBALL AMB L'ESCOLA 
Seguint amb el projecte de les EXTRAESCOLARS A TEMPS COMPLET i focalitzant l'objectiu en què tota l'escola
vagi cap a una mateixa direcció, la secció esportiva ha d'anar de la mà dels aprenentatges que es fan durant
l'horari lectiu. L'educació física i els esports d'extraescolars han de tenir relació. I a més, apostem per la
comunicació directa entre tutoria amb monitoratge esportiu. Tota la informació i els coneixements que
puguem tenir sobre el nostre alumnat ens farà poder millorar les dinàmiques tant a les aules com a les pistes. 

 
ACTIVITATS AMB FAMÍLIES

Una de les grans novetats que hem dissenyat per aquest curs és l'inici de les classes amb adults. Per una
part, hem planificat unes franges on l'horari de les activitats per nens/es i per les famílies coincidirà (fet que no
implica que les classes siguin conjuntes) i seran de 17h a 18:30h. Per una altre part, tenim com a objectiu
planificar activitats esportives per famílies i sense infants (classes de zumba, ioga o lliga de futbol). Durant el
mes de setembre us enviarem la informació per tal que us pugueu apuntar. 

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES
La finalitat del Departament d'Ensenyament és aconseguir que les activitats extraescolars no siguin un afegit
sinó que formin part del compromís i dels objectius que té l'escola. D'aquesta forma, ens hem de sumar a
les accions que la dinàmica de l'escola tiri endavant: solidaritat, medi ambient i competició han d'estar
presents.  
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Després d'estudiar i analitzar tota aquesta proposta dissenyada pel Departament
d'Ensenyament, l'escola ha dissenyat unes activitats extraescolars esportives centrades
en la cerca d'una globalitat. A continuació us expliquem l'horari genèric i les tasques que
volem realitzar de cada activitat.  



FUTBOL SALA

RESPONSABLES DE SECCIÓ:
Jordi Salvador: monitor de futbol amb nivell C amb experiència des del 2015 entrenant
diversos equips.  
Jofre Ortiz, jugador en actiu des de ben petit i experiència portant diveros equips.  
Joel Puente, amb títol de UEFA C i treballant com entrenador des del 16 anys.  

OBJECTIUS GENERALS:
Fomentar els valors presents al món de l'esport com són la participació, el respecte, la
companyonia, l'esforç, l'autosuperació i la constància. 
Treballar a partir d'aquests valors per millorar les nostres capacitats futbolístiques i no
perdre de vista l'objectiu de gaudir i aprendre a cada partit de la competició, deixant en
tot moment el resultat en segon pla. 

CONTINGUTS:
Tècniques i moviments propis del futbol. Conéixer les regles de joc, les faltes i represes, la
posició tàctica de jugadors tot des d'una posició de joc net. Incoporem les targetes
verdes per resaltar les accions positives i no només les faltes negatives.  

DIES DE LA SETMANA:
Infantil: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h. 
De 1r a 4t: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.
5è i 6è: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.
ESO: dimarts i dijous de 18:30h a 20:00h.

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització d'una lliga amb les famílies amb dos tipus de partits: només adults o
nens/es i adults. Un cop començat el curs posarem en marxa tots els programes
familiars.

ACCIONS DE VALORS:
Muntatge de partits interns amb nens i nenes de diferents categories per potenciar el
respecte i l'ajuda als companys/es. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Disseny d'un torneig que durarà un cap de setmana. La participació tindrà un valor de 2-
3€ que aniran destinats a la cura del càncer infantil. 

ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS: 
Tota la primària i secundària participa a la lliga escolar organitzada pel Consell Esportiu
del Baix Llobregat.  



BEISBOL
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Marc Carrillo, tècnic superior en activitats FisicoEsportives, entrenador nacional de
Beisbol i Softbol i entrenador internacional per la WBSC.  

OBJECTIUS GENERALS:
Divertir-se a través de la pràctica del beisbol adquirint les bases per començar a
coordinar procediments que facilitin les resolucions tàctiques. Millora de la motricitat
general i el desenvolupament d'habilitats motrius específiques.  

CONTINGUTS:
Aprenentatge dels fonaments d'aquest esport: llançar, agafar, batre, córrer les bases.
Conéixer jocs, jugades i estratègies del beisbol en edat escolar.  

DIES DE LA SETMANA:
De 3r a 6è: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització d'un partit d'infants amb adults al camp de beisbol.  

ACCIONS DE VALORS:
Muntatge de partits interns amb nens i nenes de diferents categories per potenciar el
respecte i l'ajuda als companys/es. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Disseny d'una lliga que durarà un cap de setmana. La participació tindrà un valor de 2-3€
que aniran destinats a la cura del càncer infantil. 

ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS: 
Partits de les diferents modalitats: MiniBeisbol, PreBeisbol, Baseball5, etc. 



INICIACIÓ ESPORTIVA
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Abril Pretel, amb formació superior d'infantil i grau universitàri amb especialitat en
psicomotricitat.  

OBJECTIUS GENERALS:
Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic,
amb una actitud de curiositat i respecte. Comportar-se d'acord amb unes pautes de
convivència que portin cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup.
Aprendre a suar, a estar cansats/ades físicament, a què a l'esport s'ha de compartir i s'ha
de perdre moltes vegades. Tot això integrat dins d'una metodologia on el realment
important és riure i passar-ho bé. 
 
CONTINGUTS:
Vivència de jocs del seu nivell maduratiu i del plaer sensomotor compartit. Gaudir de les
seves accions dins del joc. Adquisició de confiança en els propis moviments i constatació
de les pròpies accions. Iniciació i contacte amb tots els esports que es fan a l'escola
durant la primària  

DIES DE LA SETMANA:
De dilluns a divendres de 17:00h a 18:30h per tot infantil. 
 
ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització ESPORT I FAMÍLIA. Un dissabte al trimestre muntarem una jornada a l'escola
per gaudir de l'esport amb totes les famílies.  

ACCIONS DE VALORS:
Fomentar i valorar el temps amb la nostra família. Promoure espais on això sigui
possible, com és l'escola. Dissenyar un horari on jugar amb els nostres fills i filles estigui
normalitzat. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Recollida d'aliments els dissabtes que organitzem l'ESPORT I FAMÍLIA.  

ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.



HANDBOL
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Ara Carrera, jugadora de handbol amb 5 anys d'experiència. 

OBJECTIUS GENERALS:
Gaudir de l'esport com a tal. Promoure la participació en activitats físiques de manera
positiva. Aprendre de l'esport. Adoptar aptituds i valors com el respecte cap als altres, el
treball en equip i la companyonia.  
 
CONTINGUTS:
Aprendre els moviments bàsics de l'handbol (passades, llançaments, parades, tècnica de
carrera) i anar-los ampliant a mida que avancen els entrenaments.   

DIES DE LA SETMANA:
1r i 2n: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h
3r i 4t: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.
5è i 6è: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.  
 
ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització d'una tarda familiar amb una gimcana de famílies-nens/es.  

ACCIONS DE VALORS:
Realitzar partits entre diferents categories i sexes per tal de promoure valors com el
respecte i la igualtat de génere. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Organització de mini torneig de handbol, on la participació costa 3€, diners que aniran
destinats a la fundació Josep Carrera. 

ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA. Recollida d'oli el dia
del mini-torneig. 

COMPETICIONS:
En funció dels grups i el nombre de nens/es es mirarà de poder fer equip per jugar en
competició.  



DANSA
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Aida Martin, ballarina amb 16 anys d'experiència. Estils clàssic, dansa creativa, hip hop i
contemporàni. A partir dels 12 anys ha estat amb competicions i premis importants.  

OBJECTIUS GENERALS:
Endinsar-nos en el món de la dansa des de diferents estils: contemporani, modern i hip
hop. Aprendre tots els bàsics de les modalitats i fusionar-los fins aconseguir un estil únic. 

CONTIGUTS:
Conèixer tots els moviments bàsics i els tipus de ritme. Adaptar aquests moviments a les
cançons. Fomentar la capacitat per expressar emocions a partir de la dansa, així com la
improvisació, la pèrdua de por escènica i la vergonya.  

DIES DE LA SETMANA:
Infantil: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h. 
1r i 2n: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h
3r i 4t: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.
5è i 6è: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h. (potser canviem per petició). 
 
ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Tallers de dansa un cop al trimestre amb les famílies.  

ACCIONS DE VALORS:
Creació d'un vídeo musical com a reivindicació per a la igualtat de gènere. 
Classes compartides amb grups de major i menor edat. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Participació en festes organitzades per l'Ajuntament de Sant Boi que promouen la
recaptació de diners per la lluita contra el càncer. 
Participació a la Marató. 
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA. Recollida d'oli el dia del
mini-torneig. 

COMPETICIONS:
Participació en totes les jornades del Baix Dance i altres competicions del Consell. Una de
les novetats d'aquest curs 22-23 és que els grups de dansa estaran federats (igual que la
resta d'esports) i comptaran amb una llicència a l'hora de competir. 



VOLEI
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Anna Vilalta, jugadora en el Club de Volei Sant Boi des de 2013.   

OBJECTIUS GENERALS:
Aprendre els moviments motrius i la normativa del volei. Desenvolupar les capacitats
físiques per millorar la tècnica específica d'aquest esport. Gaudir mitjançant la
competició. Aplicar els valors esportius a pista, donant importància al joc net, a
l'excel·lència esportiva i a l'amistat.  

CONTINGUTS:
Aprendre el toc de dits, el servei i la rematada. Conèxer les posicions i els canvis de
posició. Saber com es podeu guanyar i perdre punts i, per tant, dominar els sistemes de
joc.  

DIES DE LA SETMANA:
3r i 4t: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.
5è i 6è: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.  
ESO: dilluns i dimecres de 18:30h a 20:00h. 

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització d'un torneig de volei platja. 

ACCIONS DE VALORS:
Jugar amb altres categories per aprendre d'altres equips i potenciar el respecte i l'ajuda
als altres. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Organització d'un mini-torneig de volei, on la participació costa 3€, diners que aniran
destinats a investigació contra el càncer infantil.  
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS:
Participació en la competició organitzada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat. 



PATINATGE
 

RESPONSABLES DE SECCIÓ:
Marta Falcó, patinadora i entrenadora amb experiència.   
Adrián Pallejà, gimasta amb especialitat en l'àmbit artísitic. Experiència com entrenador. 

OBJECTIUS GENERALS:
Promoure el desenvolupament físic i psicomotriu dels infants per poder millorar la
condició física genèrica i potenciar aquells moviments específics que formen part del
patinatge. El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els
moviments de dansa amb la sincronització del moviment de les mans i dels peus. Es
tracta d'aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu en patinatge trobem tanta
diversitat de moviments, salts, piruetes, figures, etc. 
 
CONTINGUTS:
Assolir un bon equilibri per treure les figures desitjades. Sempre es comença treballant
sobre línies i s'avança amb girs sobre cercles. Un cop obtinguda la base, es comencen a
treballar salts i figures més complexes.  

DIES DE LA SETMANA:
De 1r a 4t: dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h.

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Jornada de patinatge amb les famílies a l'escola, dia que servirà com a exhibició. 

ACCIONS DE VALORS:
Creació d'un vídeo musical en reivindicació contra la violència de gènere. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Participació en festes organitzades per l'Ajuntament de Sant Boi que promouen la
recaptació de diners per la lluita contra el càncer. 
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS:
Participació en les jornades del Baix Dance dins de la disciplina de patinatge, alhora que a
les competicions que es realitzin.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sincronitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salt


BÀSQUET
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Pedro Lezcano, entrenador amb curs  0 i 1 de la Federació Catalana de Bàsquet.
Experiència portant diversos equips al Club de Bàsquet Sant Boi i escoles.  

OBJECTIUS GENERALS:
Conèixer els moviments i la tècnica d'aquest esport, així com posar en pràctica la
quantitat de valors que conté.  L'objectiu principal és poder passar-ho bé i riure
mitjançant la pràctica d'un esport tan complert com és el bàsquet.  

CONTINGUTS:
Dominar les regles del joc i totes les infraccions que existeixen: (faltes, dobles, faltes
personals...). Conèixer el sistema d'anotació així com les característiques dels jugadors
dins de les seves posicions. Saber tots els tipus de defensa que trobem i dominar el
camp de joc. Tot això seguint una metodologia progressiva dins d'un aprenentatge
divertit i amè. 

DIES DE LA SETMANA:
De 1r a 6è: dimarts i dijous de 17:00h a 18:30h.

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Mini-torneig de bàsquet amb les famílies un cop al trimestre. 
 
ACCIONS DE VALORS:
Jugar amb altres categories per aprendre d'altres equips i potenciar el respecte i l'ajuda
als companys/es. 

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Organització d'un mini-torneig de bàsquet, on la participació costa 3€, diners que aniran
destinats a la cura contra en càncer infantil.  
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS:
En funció del nombre de participants, formarem part de la competició del Consell
Esportiu del Baix Llobregat. Si no arribem a un mínim per fer equips, participarem en les
jornades de 3x3 que s'organitzin.  



TAEKWONDO
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Andrea Jiménez, entrenadora i practicant des de fa diversos anys.  

OBJECTIUS GENERALS:
El taekwondo és una art marcial que, a part d'englobar tota una sèrie de moviments del
nostre cos, li dona molta importància a la disciplina, a l'art, al mètode i al camí que has de
fer per aconseguir-ho. 
El nostre objectiu com escola és poder fer una iniciació dins d'aquesta art marcial i
conèixer i dominar tots els moviments que té.  

CONTINGUTS:
Assolir les tècniques que existeixen: cops de peu, tècniques de mà i puny, bloquejos,
defenses, defenses personals i posicions.  

DIES DE LA SETMANA:
Infantil: dimecres i divendres de 17:00h a 18:30h. 
Primària: dimarts i divendres de 17:00h a 18:30h. 

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Organització d'un taller per aprendre defensa personal amb les famílies. 
 
ACCIONS DE VALORS:
Conèixer els entrenaments i exhibicions de categories superiors per aprendre el què ens
aporta una art marcial. 
 
ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Donació a associacions contra la violència de gènere.  
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Recollida de brossa pel riu i per Sant Ramón juntament amb l'AFA.

COMPETICIONS:
Competicions i exhibicions diverses.  



CHESS
 

RESPONSABLE DE SECCIÓ:
Oscar Padilla. 

OBJECTIUS GENERALS:
Aprendre i gaudir jugant a escacs alhora que millorem l'expressió oral en llengua anglesa.

CONTINGUTS:
Conèixer i aplicar les regles bàsiques, les tàctiques principals i les obertures habituals.
Adquirir els valors que proporciona la pràctica d'aquest esport (respecte, esforç,
disciplina, resiliència, constància,...). Aprendre les expressions i vocabulari habitual en
llengua anglesa que permeten comunicar-se dins d'un àmbit esportiu.

DIES DE LA SETMANA:
Dilluns de 17 a 18h: Cicle superior (5è i 6è de primària)
Dimecres de 14 a 15h: Cicle mitjà (3r i 4t de primària)
Dijous de 14 a 15h: Cicle inicial (1r i 2n de primària)
Divendres de 17 a 18h: Cicle superior (5è i 6è de primària)

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES:
Participació en esdeveniments dins i fora de l'escola.
 
ACCIONS DE VALORS:
Participació en dies internacionals de rellevància.

ACCIONS  SOLIDÀRIES:
Participació en esdeveniments solidaris organitzats per l'ajuntament de Sant Boi.
 
ACCIONS VINCULADES AMB EL MEDI AMBIENT:
Reduir l'ús de materials no reutilitzables.

COMPETICIONS:
Possibilitat de participar en lligues del consell escolar o esdeveniments competitius
puntuals.


