
Amb esta activitat, pretenem oferir al xiquet un taller que li procure ferramentes 

lúdiques que completen el desenvolupament socioemocional i físic, aprofundint en el 
desenvolupament psicomotriu. És un programa educatiu, molt variat en activitats.  

Pretenem que alhora que es divertix el xiquet/a, desenvolupe i perfeccione totes les 
seues habilitats motrius bàsiques. Activitats com el multiesport i jocs dirigits seran 

la base del programa. 

 
Els continguts s'adaptaran a com estiguen formats els grups, tant en edat com a 

aptituds. 
Així, per a edats compreses entre els 3 i 5 anys, les activitats faran incidència, 

sobretot, en el desenvolupament psicomotriu, amb jocs infantils apropiats que 
desenvolupen activitats motores. A partir dels 6 anys, s'introdueix el pre-esport i els 

jocs d'equip com a base del programa, on aniran coneixent i adquirint tècniques i 

destreses de diferents esports i jocs.  
 
 

Temporalització: Curs escolar d'Octubre a Maig. Horaris a convindre 

segons necessitats i formació de grups. 

 Ràtios : Mínim 10 participants per monitor-educador/a 

  Màxim 20 participants per monitor-educador/a 

 

Objectius Principals: 
Desenvolupar hàbits saludables a través de l'activitat física. 

Fomentar la desinhibició i la iniciativa creativa del xiquet a través de les 
activitats i jocs d'expressió corporal. 
Valorar el joc com un mitjà per a realitzar activitat física, com a mitjà de 
gaudi, de relació i com a recurs per a aprofitar el temps lliure. 
Utilitzar, en la resolució de problemes motrius, les capacitats físiques 
bàsiques i les destreses motrius, tenint en compte les possibilitats i 
limitacions. 
Desenvolupar la iniciativa individual i l'hàbit de treball en equip, acceptant 
les normes i regles que prèviament se 
establisquen. 
Col·laborar en jocs i activitats esportives, desenvolupant actituds de 
tolerància i respecte a les possibilitats i limitacions dels altres, actituds que 
afavorixen la convivència i que contribuïxen a la resolució de conflictes de 
forma pacífica. 
 
 

INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES: 
Les activitats s'adaptaran a la disponibilitat d'instal·lacions. A més de l'ús del 

pati, seria ideal la possibilitat d'utilitzar alguna sala de grandària mitjana o 

gimnàs per als dies de pluja o fred extrem. 
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