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0. Introducció 

El propòsit d’aquest document és el de mostrar a les famílies quin és el projecte 

educatiu que dóna forma a les Preescoles i quines són les finalitats que volem 

aconseguir durant aquest curs 2017 – 2018. 

A continuació queden especificats quins són els objectius que volem que assoleixin 

els nens i nenes a les Preescoles, a qui va dirigida aquesta activitat i quin equip de 

treballadors formen part d’aquest projecte.  

En aquest document també volem posar de manifest quins esports i activitats són 

els que realitzaran els vostres fills i filles en els nou mesos de duració de les 

Preescoles. Seguidament es detalla la programació, el calendari i els horaris per 

conèixer l’estructura anual d’aquest projecte esportiu.  

Finalment es fa un petit esment del blog de les Preescoles, per acabar amb la 

normativa dels monitors/es i dels nens/es.  

 

 

1. Objectius 

Les Preescoles tenen la intenció d’apropar al nen/a a l’activitat física a través d’una 

varietat d’esports que realitzarà de manera rotativa durant tot el curs escolar.  

L’objectiu principal a treballar en aquests nou mesos té a veure amb la realització 

d’activitats esportives per tal d’adquirir, des d’una edat ben jove, els hàbits 

vinculats a l’exercici i l’aprenentatge bàsic dels esports a través d’un recorregut 

progressiu en cadascun d’ells, que anirà de menor a major complexitat.  

En les Preescoles es volen facilitar els fonaments bàsics pel correcte 

desenvolupament dels esports garantint una pràctica recreativa, a la vegada que 

s’inculquen els valors de respecte, convivència i esforç. Amb la realització de les 

activitats físiques no només s’aconsegueix l’entreteniment i la distracció de l’infant 

sinó que també es poden treballar els valors socials a través del treball en equip, el 

companyerisme i la superació d’obstacles amb l’ajuda dels altres. D’aquesta 

manera, l’esport també pot esdevenir una eina educativa molt significativa i fent un 

bon ús dels valors es pot aprendre a respectar les normes de joc i gaudir amb la 

pràctica de l’esport, tant individual com col·lectivament.  

Durant aquest any escolar, els més petits descobriran quatre esports de manera 

lúdica a més a més de realitzar sessions de psicomotricitat per treballar el control 

del moviment, la coordinació global, l’equilibri, l’orientació en l’espai i la lateralitat.   

Les Preescoles volen ser, doncs, el primer contacte de l’infant amb l’esport on es 

potenciarà el treball psicomotriu i preesportiu en els nens i nenes en edat 

preescolar per tal d’assolir, en el futur, una òptima especialització en l’àmbit físic-

esportiu. 
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Els objectius específics proposats per aquest curs de Preescoles són els següents: 

 

 

INFANTS DE 3 A 5 ANYS 

 

 

Àmbit motriu 

 

 

- Començar a reconèixer la lateralitat 

- Treballar la ambidexteritat 

- Conèixer el seu propi cos 

- Guanyar coordinació en els moviments 

 

 

Àmbit intel·lectual 

 

 

- Desenvolupar la imaginació 

- Potenciar l’autonomia 

- Millorar els hàbits d’higiene personal 

- Diferenciar els esports treballats 

- Aprendre a respectar les normes de cada joc 

 

 

Àmbit social 

 

 

- Respectar als companys i monitors 

- Aprendre a compartir 

- Acceptar les opinions dels altres 

- Demanar les coses amb respecte i educació 

- Respectar els torns de joc 

- Respectar les decisions dels companys 

- Comprendre la idea de grup 

- Gaudir amb els altres jugant 

 

 

Àmbit emocional 

 

 

- Fomentar l’esperit de lluita i superació 

- No ser egoista 

- Sobreposar-se a les adversitats 

- Millorar l’autoestima a través del joc 

- Aprendre a guanyar i a perdre 

 

 

2. Destinataris del projecte 

L’activitat de Preescoles va dirigida a tots els nens i nenes d’edats compreses entre 

3 i 5 anys, és a dir, que estiguin cursant P3, P4 i P5. 

Un cop iniciat el curs es procedirà a dividir als infants en dos grup. Tenint en 

compte les edats es formarà un grup de petits i un altre de grans per tal d’adaptar 

les activitats programades al nivell dels nens i nenes. No obstant, poden modificar-

se els grups per qualsevol incompatibilitat si així ho consideren oportú els monitors. 

Els nens i nenes hauran de portar roba esportiva i calçat còmode per a la pràctica 

d’esport. Els dissabtes també hauran de portar un petit esmorzar per menjar durant 

l’estona de descans entre activitat i activitat.  



 
 

Club Junior 1917 - 08195 Sant Cugat del Vallès - Passatge Sant Mamet 3-5, BCN - T. 93 674 13 59 

4 
 

3. Treballadors de les Preescoles 

 Coordinador 

Té la funció d’organitzar les Preescoles i programar totes les activitats a realitzar 

durant el curs. És l’encarregat de crear el projecte educatiu i de garantir el 

compliment d’aquest durant el desenvolupament de les activitats fent, alhora, un 

seguiment dels grups i supervisant que tot funcioni correctament.  

 Equip de Monitors/es 

Són els responsables dels grups i els encarregats de dinamitzar les activitats, tenint 

cura dels infants, promovent la seva participació i garantint que els esports a 

realitzar quedin sustentats sobre una base lúdica i d’aprenentatge. Són els 

encarregats de proporcionar seguretat i valors a totes les activitats que es 

desenvolupin durant les Preescoles.  

Cada monitor/a tindrà una ratio d’alumnes de 7 garantint, així, un tracte més 

individualitzat per treballar a fons els primers aprenentatges de l’esport i 

descobrint, amb la pràctica, quin és l’esport que s’adapta millor a cada nen i nena.  

 

4. Activitats i esports 

En les Preescoles es duran a terme un seguit d’activitats que ajudaran als infants a 

assolir els objectius proposats i desenvolupar-los de manera integral. Totes i 

cadascuna de les activitats esportives a realitzar durant el curs de Preescoles estan 

adaptades a les edats dels participants. Els esports que es practicaran són els 

següents:   

 Futbol 

Aprendran els exercicis bàsics de futbol amb el material adequat i l’espai adaptat a 

les característiques del joc. Desenvoluparan les habilitat motrius pròpies del futbol 

com la conducció de la pilota, la passada, el xut a porteria i la recepció de la pilota.   

 Tennis 

Es treballarà la iniciació en el tennis desenvolupant les habilitats motrius per adquirir 

un bon domini del material i la tècnica. Les pilotes i raquetes estan adaptades a les edats 

dels nens i les nenes per facilitar l’execució dels exercicis.  

 Hoquei 

Coneixeran aquest esport col·lectiu a través de la pràctica i l’aprenentatge de la 

conducció, la recepció, la passada i el xut a porteria. S’explicaran breument les 

regles del joc i es treballarà amb el material propi del hoquei. 

 Psicomotricitat 

Sessions lúdiques on s’aplicarà l’acció psicomotriu com a medi d’exploració del propi 

cos, i en relació amb l’espai i les persones del nostre voltant. Es treballarà la 
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coordinació a través del joc integrant els aspectes cognitius, emocionals i 

sensoriomotrius.  

Tots els esports i activitats físiques seran introduïdes a través de jocs preesportius 

per facilitar la comprensió de les regles i l’assoliment de les habilitats bàsiques de 

manera lúdica i dinàmica.  

Per finalitzar amb l’explicació de les activitats i els esports només queda especificar 

els espais a utilitzar durant les Preescoles. Tindrem a disposició el camp de futbol, 

el camp de hoquei, les pistes de tennis, el camp de sorra i la sala 3 on es 

realitzaran les pràctiques de psicomotricitat. S’ha de dir que els esports programats 

estaran subjectes a canvis si no hi ha disponibilitat de l’espai per realitzar-los.  

 

5. Programa de Preescoles 

Les Preescoles inicien la temporada el dilluns 2 d’Octubre de 2017 i finalitzen el 

dijous 14 de Juny de 2018. Tanmateix, les preescoles de cap de setmana setmana 

inicien la temporada el dissabte 7 d’Octubre de 2016 i la finalitzen el dissabte 16 de 

Juny de 2017. 

L’horari de les Preescoles és el següent:  

 

Entre setmana               de dilluns a dijous de 17:30 a 19:00 

Caps de setmana                dissabtes de 10:30 a 13:00 

 

 Calendari específic del curs 

Les Preescoles tenen la duració de tot el curs escolar 2017- 2018. Aquest, però, 

quedarà dividit en tres trimestres amb gimcana final i entrega d’informes en 

cadascun d’ells.  

 

Primer trimestre    Des del 2 d’Octubre fins el 21 de Desembre (Vacances de Nadal)   

Segon trimestre     Des del 8 de Gener fins el 24 de Març (Vacances Setmana Santa) 

Tercer trimestre     Des del 3 d’Abril fins el 16 de Juny (Vacances final de curs) 
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 Horari específic d’entre setmana (Dl, Dm, Dc i Dj) 

 

17:30 – 17:50 ACOLLIDA SALA 1 

17:50 – 18:45 ESPORT DEL DIA 

18:45 – 19:00 RECOLLIDA 

 

 Horari específic per dissabtes 

 

 PETITS GRANS 

 

10:30 – 11:00 

 

ACOLLIDA SALA 3 

 

 

ACOLLIDA SALA 3 

 

11:00 – 11:45 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

 

ESPORT DEL DIA 

 

11:45 – 12:00 

 

 

ESMORZAR (de casa) 

 

ESMORZAR (de casa) 

 

12:00 – 12:45 

 

 

ESPORT DEL DIA 

 

ESPORT/PSICOMOTRICITAT 

 

12:45 –13:00 

 

 

RECOLLIDA SALA 3 

 

RECOLLIDA SALA 3 

 

Els punts de trobada i recollida sempre seran a la sala 3. És important que els nens 

i nenes arribin al punt de trobada amb la màxima puntualitat, per tal de realitzar 

les activitats amb la millor qualitat possible. 

Els infants més petits realitzaran una primera hora de psicomotricitat on aprendran 

a desenvolupar exercicis de coordinació corporal. Desprès del descans per 

esmorzar, faran l’esport proposat pel dia a través de jocs que els iniciïn en la 

pràctica esportiva on hi haurà un contacte directe amb el material de l’esport.  

Els infants més grans realitzaran, durant la primera hora, l’esport corresponent al 

dia. Desprès d’esmorzar i recuperar forces treballaran un segon esport o una sessió 

de psicomotricitat, depenent de la disponibilitat d’espais d’aquell dissabte.  

El que es vol aconseguir és que els infants finalitzin el curs de Preescoles amb les 

idees bàsiques de l’esport, sabent quina és la utilització correcta dels materials, la 

coordinació per desenvolupar-los i l’espai adequat per aquests. La nostra intenció 

és anar augmentant el nivell progressivament fins arribar a una visió global del 

esport que creixerà a mesura que s’especialitzi el nen/a amb l’edat. Volem que el 

nen/a, amb l’ajuda del monitor, conegui les possibilitats del seu cos i aprofiti 

l’esport per gaudir i, a més a més, com una eina molt important de socialització 

amb altres companys.  
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Amb el seguiment dels tres trimestres es vol aconseguir un nivell bàsic en els 

esports treballats i poder orientar a les famílies sobre l’esport més adequat pel 

nen/a, aspecte que quedarà reflectit en els informes. D’aquesta manera, les 

famílies podran saber quin és l’esport que s’adapta millor al seu fill/a per tal que 

aquest pugui fer, més endavant, el salt a les escoles esportives.  

 

6. Normativa 

 Normativa Monitors/es 

- Els monitors i monitores hauran de ser puntuals, arribant al club un quart d’hora 

abans de començar l’activitat, per tal rebre la informació necessària de l’encarregat 

de l’activitat. 

- L’equip educatiu haurà de dur l’uniforme que els proporcionarà el club per poder 

desenvolupar l’activitat. Cal recordar que es necessari ja que d’aquesta manera es 

facilita la identificació per part dels pares i dels propis alumnes. A més es recomana 

que es tingui cura de la imatge personal.  

- Per tal d’evitar accidents amb els infants es demana als monitors/es que no portin 

joies i, a ser possible, que les arracades no pengin ni siguin massa grans.  

- Els monitors i monitores hauran de parlar amb respecte i educació als infants. 

- L’equip educatiu haurà de tenir cura de l’infant en tot moment, vetllant per la 

seva seguretat en el desenvolupament de l’activitat, procurant que gaudeixi al 

màxim amb les activitats proposades i transmetent els coneixements programats 

per que l’infant aconsegueixi un desenvolupament integral.  

- Es vetllarà per la higiene dels infants (rentant mans, rentant la cara,..). 

- No es pot fer servir el mòbil mentre s’està desenvolupant l’activitat. 

- Queda prohibit el consum de llaminadures durant la realització de les activitats. 

 

- Els monitors i monitores són responsables del material que estan fent servir i, per 

tant, s’han d’encarregar: 

 del seu transport fins on es desenvolupi l’activitat 

 del correcte ús per part dels infants 

 del seu retorn al magatzem 

 

- Es vetllarà per la bona utilització del espai que s’ocupa, a més de deixar-ho tot 

endreçat i net. 

- Per desplaçar-nos d’un espai a un altre del club es farà en grup, sense córrer i 

amb un to de veu adequat per tal de no molestar.  
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 Normativa Nens/es 

- Els nens i nenes hauran de ser puntuals per poder aprofitar al màxim l’estona de 

l’activitat. 

- Els nens i nenes, per poder participar en l’activitat, hauran de venir amb roba i 

calçat esportiu (es recomana que utilitzin el xandall del club, si es possible, o en el 

seu defecte xandall blau marí amb una samarreta blanca). 

- Els participants en les escoles esportives hauran d’emprar un llenguatge correcte. 

- S’ha de fer cas a les indicacions dels responsables del grup. 

- Els infants participaran activament en les propostes fetes pel monitors/es. 

- S’ha de respectar als companys/es, monitors/es i altres persones que utilitzin el 

club. 

- El material que s’utilitza durant l’activitat s’ha de cuidar. 

- Queda totalment prohibit el consum de llaminadures durant el desenvolupament 

de les activitats. 

- No es pot portar ni fer servir diners, mòbils, Mp3 i consoles durant l’activitat. 

- Els nens i nenes que participin el les Preescoles es refrescaran únicament amb 

aigua. Només consumiran un altre tipus de beguda en casos excepcionals 

autoritzats pel responsable de l’activitat. 

- En els desplaçaments pel club s’anirà en grup seguint al primer monitor i no 

quedant més endarrerit de l’últim, a més es farà amb un to de veu adequat. 

- Tots els participants en les Preescoles han de portar una bossa amb roba de      

recanvi. Si el vostre nen o nena porta bolquers es demana que se’n posin de 

recanvi, a més a més de tovalloletes humides. 

- Els nens que vinguin els dissabtes hauran de portar un petit esmorzar, com per 

exemple unes galetes o un suc que menjaran a mig matí entre el canvi d’activitats. 
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Autorització paterna  

 

En/Na...........................................................................amb DNI............................... 

autoritzo al meu fill/a ................................................................................................ 

a marxar a casa diàriament amb Sr./Sra............................................................ 

(major d’edat), amb DNI............................................. en acabar la jornada de  

preescoles esportives del CLUB JUNIOR 1917 

I, per a que així consti: 

 

Signatura del pare/mare/tutor-a 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a...... de ......................... de 200... 

 

Amb aquesta autorització signada pel pare/mare/tutor-a, el club Junior Sport & Spa, no es fa responsable dels 

danys i perjudicis que pugui tenir el menor en cas d’incompliment d’aquesta autorització. 

7. Autoritzacions 

 

Cal portar una autorització especial si la persona que recull el nen/a no és la mare, 

pare o tutor/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


