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INFORMACIÓ GENERAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PAIDO 

 

JOC I DIVERSIÓ 

Activitat que consisteix en una activitat dinàmica i engrescadora, que 
consisteix en la realització d’activitats diverses amb la base del joc. 
Cada dia tindrà una inscripció i una activitat diferent e independent. 
Activitat educativa que utilitza tots tipus de jocs: cooperatius, 
tradicionals, simbòlics,...  

ESCACS 

Els escacs ofereixen l’oportunitat d’estimular la ment dels alumnes des 
de ben petits. La naturalesa intel·lectual del joc ajuda a desenvolupar 
les capacitats intuïtives i estratègiques del nen/a en un entorn de 
respecte i aprenentatge.  També contribueixen a l’augment de la 
capacitat d’atenció i concentració, a la millora del raonament lògic i de 
la memòria. Aprendre a estar en silenci ajuda a fomentar i reforçar 
l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incideix 
positivament en la millora del rendiment escolar 

  PATINATGE 

Patinatge és un esport que augmenta la coordinació, l’equilibri, el sentit 
espaial i els reflexos, per això, contribueix molt positivament al 
desenvolupament motriu. Mitjançant la realització d’exercicis tècnics i, 
de forma més dinàmica, jocs tradicionals, s’assoliran les diferents 
tècniques de patinatge, a nivell de patinatge en línia. També es 
fomentarà la cooperació i el treball en equip. 

INICIACIO PATINATGE 
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L’activitat d’iniciació al patinatge és un activitat en la que es creen les 
bases pel domini del patinatge. Es forma als alumnes, en l’equilibri, 
desplaçaments, canvis de direcció i la frenada.  Aquets elements creen 
la seguretat en el  desplaçament en patins i gaudir dels desplaçaments.  

PATINATGE ARTISTIC 

El patinatge artístic sobre 4 rodes té com a objectiu principal barrejar 
els moviments de dansa amb la sincronització dels moviment dels peus. 
Estracta d’aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu 
s’iniciarà, en aquesta activitat, una diversitat de moviments com salts, 
piruetes, figures, etc.. Es farà de manera que els participants treballin 
aquest esport de forma lúdica i es buscarà que tinguin interès pel 
patinatge. 

INICIACIÓ ESPORTIVA  

Activitat formativa d’iniciació esportiva i adquisició d’hàbits motrius, 
que es desenvoluparà de forma rotatòria, amb el següent continguts 
generals. 

• Gimnàstica d’iniciació: Domini del cos. 

• Jocs: d’afirmació i de cooperació. Esbarjo, sociabilitat i respecte 
de les normes dels jocs. 

• Motricitat: coordinació dinàmica general, orientació 
temporoespacial, desplaçaments (córrer, saltar, quadrupèdies, 
peu coix, etc.). 

• Jocs pre-esportius per formar una base de tècniques bàsiques 
de control i domini d'aspectes com la coordinació ull-mà...etc. 
Aquestes tècniques formaran els fonaments per poder treballar 
esport més específicament en una edat més preparada. 

MULTIESPORT  

Aquesta activitat extraescolar té com a objectiu presentar una varietat 
molt rica d’experiències motrius on s’aprenen aspectes tècnics i tàctics 
de diferents esports com l'handbol,  el bàsquet, el pre-beisbol, el pre-
voleibol, el futbol, la gimnàstica, esports alternatius, etc. A més el joc és 
protagonista indispensable de totes les sessions, doncs gràcies a ell els 
nostres alumnes poden assolir un millor coneixement dels 
continguts  que se’ls hi presenten. 
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GIMNÀSTICA RÍTMICA  

La activitat extraescolar gimnàstica rítmica és una manera esportiu on 
els nens i nenes poden aprendre a dominar diversos estils de 
gimnàstica. 

Que permetrà als alumnes desenvolupar el seu cos, incrementar la seva 
elasticitat o resistència i millorar la coordinació. 

ZUMBA  

Aquesta activitat pretén donar l'oportunitat de realitzar activitats 
plenes de ritme, diversió i tècniques psicomotrius. Ajudarà a cada 
participant a desenvolupar la seva creativitat, la seva capacitat de 
treball en grup i la seva psicomotricitat. 

JUDO 

El Judo és una de les arts marcials per excel·lència, coneguda i 
admirada pels seus moviments i tècniques però també pels valors que 
porta implícita, com ara el respecte als companys i als adversaris. 
 
La UNESCO  el va declarar el millor esport d'iniciació per a nens en 
edats compreses entre els 4 als 12 anys per les seves grans beneficis 
per al desenvolupament físic i psicomotor de l'infant. A més, en la nostra 
activitat extraescolar, ensenyem Judo als alumnes des del coneixement 
i la pràctica de la disciplina, en un ambient de respecte mutu en el qual 
l'important és la qualitat i el gaudi de l'aprenentatge. 
 

ATLETISME  

L’activitat d’atletisme és una activitat dinàmica i amb gran varietat de 
continguts, així com de de gran ajuda pel desenvolupament motor, ja 
que es millora les capacitats condicionals bàsiques (com la velocitat, 
flexibilitat, resistència i força) 

Es basa en una iniciació a les tècniques i regles bàsiques de les diferents 
disciplines que formen l’atletisme. Com són: la velocitat, les tanques, els 
salts horitzontals (longitud i triple),  els llançaments (pes i disc), el mig 
fons i la marxa atlètica.  

TIMBALS 

Aquesta activitat serà un espai on, de forma amena i divertida, es 
realitza l’aprenentatge de diversos ritmes de percussió. Els objectius 
són d’una banda, afavorir la participació del integrants en algunes 
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festes populars. Per altra banda  promoure la cultura en edats 
primerenques.  
 

 

Més informació a:  santcliment@paido.org  /  paido@paido.org  / 936378538 


