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L’objectiu prioritari tant de l’escola com de l’associació esportiva escolar, és donar servei esportiu per a 

tots els nens de l’escola i adequar aquestes activitats a les necessitats dels pares. 

Hem d’assegurar que tots els nens poden fer aquestes activitats i en el cas dels que participen en 

activitats d’equip, que tots els nens juguin els partits a parts més o menys iguals. 

Seguirem la línea educativa de l’escola i els educarem en els mateixos valors i respecte per les normes, 

companys i adversaris mentre participin en aquestes activitats. És per això que demanem als pares que 

apunteu als vostres fills a les activitats de l’escola tingueu en compte aquests valors que els i donem als 

nens i ens feu costat en aquesta tasca perquè tinguem en el futur nens sans i respectuosos amb els 

demés. 

A parts d’aquests objectius us assegurem que durant les activitats els nens sempre estaran a l’escola 

amb un educador. 

Els objectius amb les diferents activitats seran els següents : 

Tennis p-3 a 4 E.S.O 

Donar coneixement d’aquest esport i desenvolupar els cops bàsics per poder jugar desprès d’un temps 

determinar partits amb els seus companys i gaudir d’aquest esport. 

Aprenentatge dels cops bàsics com són el drive, reves, volea, sacada, tècnica i tàctica d'equip i situació 

del jugador a la pista durant la desenvolupament d'un partit. 

Bàsquet 3º E. Primària a 4 d’·E.S.O i antics alumnes 

Formar en aquest esport popular des del inici fins a la tecnificació. Els alumnes que tinguin ja un nivell 

mínim iniciar en la competició setmanal per aprofundir en les normes i coneixement d’aquest esport. 

Conceptes de tècnica individual i col·lectiva, tàctica i iniciació a la competició. 

Aquests coneixements i competicions es veuran reforçats pel conveni amb els club Boet Mataró dels 

alumnes que tinguin nivell i vulguin participar en aquestes sessions. Es participarà en competició 

federada incorporant als jugadors quan tinguin nivell als diferents equips. 

Voleibol 3º E. Primària a 4 E.S.O i antics alumnes 

Formar en aquest esport popular des del inici fins a la tecnificació. Els alumnes que tinguin ja un nivell 

mínim iniciar en la competició setmanal per aprofundir en les normes i coneixement d’aquest esport. 

Conceptes de tècnica individual i col·lectiva, tàctica i iniciació a la competició. 

Aquests alumnes participaran a competició escolar i comarcal. 

Esport – Anglès P-3 a 2º E. Primària 

Aquesta activitat va dirigida als alumnes que volen a través del joc anant adquirint coneixements 

d’anglès. Es fan diferents activitats i treballs per adquirir vocabulari d’anglès i reforçar els coneixements 

impartits a l’escola 

Futbol p-3 a 4º E.S.O 

Formar en aquest esport popular des del inici fins a la tecnificació. Els alumnes que tinguin ja un nivell 

mínim iniciar en la competició setmanal per aprofundir en les normes i coneixement d’aquest esport. 

Conceptes de tècnica individual i col·lectiva, tàctica i iniciació a la competició. 

Iniciarem la competició a partir de que els alumnes tinguin suficient nivell i es separaran per edats is hi 

ha suficients grups. 


