
 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

[PROJECTE D’ACOLLIDA 

I LUDOTECA] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INTRODUCCIÓ 
 
 
Fins ara, els serveis d’acollida i esplai oferts per La Plec Serveis de Lleure s’han basat en 
l’aprofitament d’una sala de l’escola degudament habilitada i equipada (l’Esplai, pròpiament dit) 
que s’ha utilitzat  oferir a les famílies un espai on deixar els seus fills i permetre’ls-hi una millor 
conciliació amb la seva vida laboral. 
 
L’esplai és una sala equipada amb jocs i material de manualitats on els nens i nenes juguen 
lliurement sota la supervisió dels seus monitors. 
 
La tasca dels monitors i monitores que hi hem treballat hem realitzat funcions que van més enllà 
d’un simple cangur o un vigilant, som conscients que realitzem també una tasca de guia i de 
dinamització dels infants. 
 
De cara al curs vinent tenim com a objectiu evolucionar l’Esplai actual per tenir una Ludoteca, on 
es seguiran oferint els serveis de matí i tarda però amb una línia educativa més definida. Per això 
farem servir una sèrie de recursos molt vinculats en el món del lleure (per exemple, el centre 
d’interès) i que fins ara només havíem explotat en els Casals d’Estiu.   
 
Què és una ludoteca? Una ludoteca és l’espai on es realitzen activitats lúdiques, de jocs i joguines, 
en una tasca educativa dirigida a l’infant i que té com a objectiu estimular el desenvolupament 
físic i mental i la solidaritat amb altres persones. 
 
Les ludoteques constitueixen un recurs necessari i complementari a l’escola pel temps lliure 
infantil, on els nens i nenes es relacionen, diverteixen, aprenen i fan servir, respecten i 
comparteixen els jocs, joguines i activitats. A més, les ludoteques afavoreixen el desenvolupament 
i aprenentatge  dels nens, oferint no només el material i l’espai adequat, sinó també l’orientació, 
ajuda i companyia que l’infant requereix. 
 
Marc del projecte. L’equip de monitors treballarà seguint els principis recollits en l’ideari de 
l’escola. 
 
Aquest ideari es basa en uns punts fonamentals que serveixen per a la formació del nen com a 
persona que pertany a una societat, i la nostra tasca a la Ludoteca és que els infants es trobin 
integrats en la societat on viuen. També es treballen aspectes igual d’importants com són la 
vivència i la convivència amb l’entorn que els envolta (barri, ciutat, etc.).  
 
El CEIP Abat Oliba expressa la seva filosofia educativa basant-se en el pluralisme de la societat 
moderna, el dret dels pares a triar l'educació dels seus fills, la llibertat, dins dels principis 
democràtics de convivència, i els drets i deures fonamentals dels ciutadans, així com el respecte 
del pluralisme lingüístic i cultural del país.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. Funció educativa d’una ludoteca. 
 
La funció educativa d’una ludoteca consisteix en el conjunt de funcions a complir pels educadors, 
referides a l’educació en el lleure i al desenvolupament d’una metodologia lúdica amb els nens i 
les seves famílies. 
 
 
Els objectius de les ludoteques són els següents: 

• Rescatar el joc tradicional i contrarestar els efectes negatius de la cultura de la imatge 
imposada, amb alternatives on es formin imatges auto generades des del joc creatiu i 
simbòlic. 

• Ser un espai per l’ús del joc lliure i com a mètode d’aprenentatge i desenvolupament de 
competències, habilitats i conductes desitjades. 

• Oferir a l’usuari el material lúdic segons els seus gustos, habilitats i possibilitats. 

• Promoure el joc en grup segons l’edat per estimular la cooperació solidària i de 
participació. 

• Afavorir la sensació de pertànyer a un grup per mitjà del coneixement de la història i de les 
tradicions. 

• L’ocupació del temps lliure per a que sigui productiu. 

• La comunicació familiar en l’estimulació dels processos afectius i de relació amb la família. 

• Orientar als pares en l’adquisició de material lúdic. 

• Promoure el material per a nens amb discapacitat, malaltia o problemes físics o psíquics. 
 

 
1.1. Educació 
 
Durant la infància, l’activitat lúdica afavoreix la seva autoconfiança, la seva autonomia i la 
formació de la seva personalitat. A més, és un element de suport al creixement en llibertat dels 
nens i nenes a través de les activitats programades. 
 
1.2. Comunitat. 
 
Els objectius comunitaris que té una ludoteca són l’animació infantil global, la seva dinamització 
cultural, la col·laboració a través del joc i la creació de mecanismes per a la implicació de les 
famílies en la Ludoteca. 
 
Destinataris. La possibilitat de matricular-se a la Ludoteca està oberta a tots els nens i nenes de 
l’Abat Oliba, de P3 a 6è. 
 
1.3. Investigació. 
 
Les ludoteques realitzen funcions de comprovació i avaluació de l’eficàcia de les joguines. 
 
  



 

 
 
2. Funció de planificació. 
 
Aquesta funció engloba la planificació i programació de l’acció en la Ludoteca: objectius, 
metodologia, activitats i avaluació. 
 
2.1. Mitjans educatius. 
 
En el món del lleure infantil, els mitjans educatius pretenen respondre a la pregunta “com 
eduquem?”.   
 
La relació que s’estableix entre l’educador i l’educand sovint és una relació mediatitzada per tot 
allò que sorgeix en la vida comuna, per tot allò que dóna sentit a la vida dels educands: unes 
activitats a fer, la pertinença a un grup, la vida quotidiana viscuda en col·lectivitat o el marc 
institucional en el qual s’inscriuen les accions educatives. Aquests elements mediatitzadors són els 
que, juntament amb el propi educador, constitueixen els mitjans educatius en el lleure. 
 
2.1.1. Institució. 
 
La institució és el tipus de projecte de lleure en el qual emmarquem la nostra activitat educativa; 
en aquest sentit, el projecte consisteix en una Ludoteca que estarà en funcionament durant el 
curs. 
 
A l’hora de treballar, prendrem com a model de referència l’ideari del centre, ja que la Ludoteca 
no deixarà de ser la continuació de la tasca educativa que l’escola porta a terme durant el curs 
però en un àmbit i un espai de temps diferent, ja que la nostra tasca és educar en el lleure. 
 
És per això que, pel que fa als objectius que tindrà la Ludoteca com a projecte educatiu seran els 
següents: 

• Potenciar valors. 
o Desenvolupar la personalitat pròpia de l’individu, dins del grup, respectant la dels 

altres.  
o Facilitar unes idees i els mitjans més coherents per tal de desenvolupar les seves 

activitats en el terreny cultural, polític, religiós i social.  
o Portar una transformació de les actuals estructures socials, renovant les formes de 

vida i convivència, suprimint qualsevol tipus de discriminació i opressió personal i 
col·lectiva.  

o Conèixer i promoure els drets humans de les persones, dins d’una societat amb 
unes estructures justes i democràtiques. 

• Conèixer i participar de la vida pública. 

• Conèixer l’entorn social i cultural. 
 
2.1.2. Grup.  
 
El grup és una realitat formada per un conjunt de persones amb un objectiu comú, entre les quals 
sorgeixen unes interrelacions que li donen una personalitat pròpia. El grup és la unitat bàsica amb 
la que s’estructurarà la Ludoteca i a la que cal donar una gran atenció. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Els objectius orientats a la convivència del grup de nens i nenes que participaran a la Ludoteca 
seran els següents: 

• Passar-ho bé.  

• Potenciar la col·lectivitat. 
o Conèixer nous amics. 
o “Fer grup”. 
o Cooperar en la resolució de problemes de la resta del grup. 
o Comprendre que el problema d’una altra persona podria haver estat teu. 
o Enfrontar-se als problemes obertament per tal de buscar la millor solució. 
o Buscar la cooperació del grup per tal de resoldre un problema. 
o Aprendre dels conflictes, ja sigui com a observador o com a participant. 

• Aprendre a conviure a dins del grup. 

• Responsabilitzar-se de les pròpies accions. 

• Conèixer la diversitat. 
o Respectar-se dins de la diversitat. 
o Conèixer les diferencies entre les persones. 
o Acceptar les diferencies i la riquesa de les diferents cultures. 
o Entendre que les diferencies són tant positives com les igualtats. 

 
2.1.3. Quotidià.  
 
El quotidià es podria definir també com “l’educació dels hàbits”, és a dir, accions que les persones 
van repetint fins a persistir per elles mateixes, esdevenint actes automàtics de cada individu. 
Entenem el quotidià com un element molt important en el món del lleure ja que és on els nens i 
nenes conviuen amb ells mateixos i els monitors.  
 
En una Ludoteca on els nens i nenes poden arribar a conviure fins a 3 hores (1 hora pel matí i 2 a la 
tarda) és important insistir en un seguit d’hàbits que considerem importants a l’hora d’afavorir la 
convivència. Així, serà a través de l’explicació dels hàbits que mirarem de corregir aquells vicis que 
considerem necessaris. 
 
Els objectius que la Ludoteca es plantejarà com a espai on, diàriament, conviuen els nens i nenes 
de l’escola són els següents: 

• Conèixer l’entorn immediat. 

• Respectar l’entorn (mantenint-lo net, fent un bon ús de les coses, etc.). 

• Compartir un espai limitat amb els altres. 

• Tenir una bona dosis de civisme. 

• Mantenir un bon comportament per tal de no molestar la resta de grups. 

• Compartir el material que es disposi. 
o Respectar les coses dels altres; tant de la resta del grup com de l’escola, com si fos 

propi. 
o Responsabilitzar-se sempre del material propi. 

• Recollir el material un cop finalitzi l’activitat. 
 

 



 

2.2.4. Activitats.  
 

Les nostres activitats estan estretament vinculades als objectius inicialment proposats, i totes elles 
seguiran, tal i com he explicat anteriorment, un centre d’interès que agrupa tot aquest seguit de 
continguts i activitats. Totes les activitats que es plantejaran a la Ludoteca perseguiran assolir els 
següents objectius: 

• Estimular la seva capacitat participativa i crítica. 

• Conèixer nous recursos de temps lliure. 

• Desenvolupar les seves capacitats i habilitats. 

• Conèixer el seu cos (possibilitats, límits...). 
 
2.2.5. Educadors.  
 

L’educador (el monitor) és un element clau en el procés educatiu; no només per la seva relació 
personal amb els educands (els infants), sinó perquè la intervenció del monitor és també sobre la 
institució, les activitats, el grup i el quotidià. Les exigències bàsiques que ha de tenir un monitor 
són tenir una motivació pedagògica, una certa autoritat i capacitat de treball i, finalment, ha de 
tenir una personalitat prou madura. 
 
L’educador, com a clau de volta del projecte educatiu de la Ludoteca, provarà d’assolir els 
següents objectius pel que fa a l’infant: 

• Accedir al monitor amb respecte i educació, però també amb confiança. 
 
2.2. Metodologia. 
 
Els objectius educatius són la guia de l’acció que han d’evitar la possibilitat de convertit el procés 
educatiu en una suma d’activitats i aprenentatges inconnexos. És per això que la Ludoteca 
treballarà a partir de l’ideari de l’escola i s’estructurarà mitjançant un centre d’interès. 
 
2.2.1. Centre d’interès.  
 

La tasca educativa de la ludoteca es basarà en un centre d’interès que l’equip de monitors anirà 
treballant al llarg del curs. Aquest, a la vegada, es dividirà en subcentres d’interès 
mensuals/trimestrals que facilitaran el fil conductor de la tasca educativa de l’equip de monitors. 
 
La Ludoteca s’estructurarà a partir del nostre eix temàtic i aquest es divideix en diferents 
subcentres d’interès. Els tallers , jocs i altres activitats que es realitzaran durant aquella setmana, 
per tant, corresponen sempre al tema que hem dedicat aquella setmana. 
 
2.2.2. Horari. 
 
La Ludoteca funcionarà suplint les funcions d’acollida (de 8:00 a 9:00 del matí) i d’esplai (de 16:30 
a 18:30 de la tarda) que es fan a l’actualitat. 
 
Les activitats relacionades estrictament amb el centre d’interès es realitzaran des de les 16:30 fins 
a les 17:45. La Ludoteca del matí s’orientarà més al joc lliure per la dificultat de comptar amb tot el 
grup al complet des de l’inici (els nens i nenes arriben a l’escola esglaonadament). 
 



 

 
 
De totes maneres, si es dóna la circumstància que el nen/a fa ús del servei pel matí o fins les 
18:30, es pot aprofitar l’estona restant o el servei del matí per acabar de realitzar les tasques que 
s’hagin portat a terme fins les 17:45 (per exemple, acabar el taller). 
 
2.2.3. Espai. 
 

El projecte de Ludoteca es portarà a terme a l’esplai, tot i que obrim la possibilitat de fer servir 
altres espais de l’escola sempre que sigui possible, com per exemple el pati o la sala de 
psicomotricitat.  
 
L’espai de la Ludoteca es distribuirà tal i com es fa a l’esplai, és a dir, amb racons de joc. 
Actualment hi trobem: 

• Un racó amb una botiga i una cuina. 

• Una casa. 

• Un petit racó de lectura. 

• Un taller i espai de reparació. 

• Una zona on els nens hi poden jugar a terra, amb un espai emmoquetat. 

• Un racó de disfresses. 

• Una prestatgeria on es guarden els puzzles i els jocs de taula, els quals els nens i nenes 
poden jugar a les taules que té l’esplai. 

 
Finalment, hi ha un raconet més tancat que és l’espai utilitzat pels monitors, que és on es guarda 
el material de manualitats i la documentació dirigida a les famílies (formularis, circulars, etc.). 
Aquest espai també compta amb dos ordinadors. 
 
Per acabar de completar la Ludoteca, seria necessari que hi hagués també, un mirall, una pissarra, 
un penja-robes i una impressora pels ordinadors. 
 
2.3. Activitats. 
 
Tot i que una Ludoteca s’associa amb una sala de jocs, el fet que el nostre projecte vagi vinculat a 
un centre d’interès fa que el vulguem enriquir amb altres activitats que normalment portem a 
terme durant el Casal d’Estiu.  
 
2.3.1. Tallers.  
 

Relacionats amb el centre d’interès, és en els tallers (que també podríem anomenar 
“manualitats”) on els nens i nenes desenvolupen i potencien les seves capacitats manuals. 
 
Els tallers es portaran a terme a l’esplai, i el material necessari es guardarà allà. 
 
2.3.2. Jocs.  
 

Jugar implica passar l’estona en alguna cosa amb l’únic objectiu d’entretenir-se. Els nens i nenes, a 
partir del joc, poden controlar i comprendre el seu entorn físic i social i actuar sobre la realitat 
modificant, per ells mateixos, els comportaments erronis. 



 

 
 
La possibilitat de fer jocs de moviment a l’esplai és molt limitada, per tant contemplem l’opció de 
traslladar algunes d’aquestes activitats en espais més adequats, com poden ser el pati o la sala de 
psicomotricitat, sempre que la resta d’activitats extraescolars ens permetin fer-ne ús. 
 
2.3.3. Vídeo. 
  
Per tal de donar suport a la tasca educativa de la Ludoteca i enriquir-la encara més, es farà ús de la 
televisió que ja hi ha a l’esplai com a suport a les explicacions que l’equip de monitors hagi de 
portar a terme. 
 
2.3.4. Altres activitats.  
 

Tot i que la proposta de tallers i jocs i l’ús del vídeo seran els principals recursos sobre els que 
treballarem en la nostra tasca educativa, la Ludoteca estarà oberta a ampliar el seu ventall 
d’activitats. 
 
2.4. Avaluació. 
 

Les avaluacions ens han de servir per valorar l’assoliment d’objectius i per fer un pont d’unió entre 
allò que hem fet durant el dia i el que farem l’endemà, donant d’aquesta manera un cert sentit de 
futur a la nostra acció educativa.  
 
A l’hora d’avaluar valorarem, d’una banda, l’assoliment dels objectius plantejats anteriorment i els 
mitjans educatius que hem portat a terme. També valorarem la infraestructura, els materials 
utilitzats i la gestió dels recursos que haguem fet servir a l’hora de realitzar la nostra acció 
educativa.  
 
L’equip de monitors al complet serà l’encarregat d’avaluar les activitats que s’hagin portat a terme 
aquell dia a partir de les seves opinions, observacions, etc.  
 
Com hem dit anteriorment, una de les tècniques d’avaluació que farem servir per valorar les 
activitats seran les observacions i percepcions que els propis monitors faran de la jornada. Durant 
l’avaluació, els monitors aniran explicant les seves percepcions i el coordinador les anirà anotant a 
un full, fent d’aquesta manera una pluja d’idees d’aquells objectius que es van assolint o dels 
aspectes que s’haurien de millorar. 
 
El més comú en tota ludoteca és comptar amb un sistema de fitxes, que ens serviran per recollir 
les diferents observacions que els monitors farem al llarg del curs. S’han de seleccionar de quin 
tipus, com són i per a què utilitzar-les en cada cas concret. 
 
 
 
3. Estudi. 
 

Les avaluacions que portarem a terme en ajudaran en la realització dels estudis programats pel 
millor desenvolupament del treball a la Ludoteca. Aquests estudis seran de caràcter quantitatiu  
 



 

 
 
(joguines més utilitzades pels nens i nenes, distribució per edat i sexes, etc.) i qualitatiu (varietat 
del joc, formació de grups, etc.). 
 
Això implica la recerca i selecció de la documentació pertinent per a la posada a punt i millor 
desenvolupament del treball, així com per a l’assessorament a les famílies, professorat, etc. 
 
3.1. Organització dels recursos materials.  
 

Per portar a terme aquests estudis treballarem amb tres tipus de fitxes, que ens ajudaran també a 
avaluar les nostres activitats a la Ludoteca 
 
3.1.1. Fitxes d’activitat. 
 

Per tal d’organitzar el sistema de recollida d’activitats, es crearà un fitxer on es descriuran les 
seves característiques i que ens ajudaran a avaluar l’impacte que la nostra tasca educativa ha 
tingut en els nens. 
 
 

Nom de l’activitat  

Descripció  

Participants  

Edat adequada  

Espai  

Durada  

Material necessari  

Desenvolupament de l’activitat  

Observacions  

 
3.1.2. Fitxes de seguiment. 
 

Les fitxes de seguiment avaluen a cada nen o nena que fa servir la Ludoteca durant el dia a dia. A 
partir de l’acumulació de fitxes podrem estudiar el seu creixement com a persona. 
 
 

Nom  

Data de naixement  

 Data de la fitxa (indicar setmana) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Activitat      

Actitud      

Observacions  

 
  



 

 
3.1.3. Fitxes de joguines. 
 

Les fitxes de joguines realitzaran una funció d’inventari, que ens permetran avaluar no només quin 
tipus de joguines són apropiades per a cada edat, sinó si aquestes presenten alguna anomalia 
(peces perdudes o trencades, cops, etc.) que dificulten el joc o, simplement, el seu ús. 
 
 

Nom de la joguina  

Edat recomanada  

Tipus de joc  

Acompanyament de l’educador Si No 

Jugadors que admet  

Tipus de joc social Solitari Associatiu Cooperatiu Competitiu 

Els objectius i els destinataris són clars? Si No 

És adequat? Si No 

És estimulant? Si No 

Estimula la creativitat? Si No 

Anomalies  

 
3.2. Equip de monitors. 
 

L’equip de monitors que treballaran a la Ludoteca tenen el títol de monitor de lleure infantil i 
estaran, en tot moment, supervisats per un Director.  
 
Els educadors que ens encarregarem de la Ludoteca som monitors que fa anys que treballem a 
l’Abat Oliba i coneixem els nens i nenes que hi estudien des de l’any que van entrar a l’escola; per 
tant, ja fa anys que fem un seguiment del seu creixement personal a través de les diferents 
activitats extraescolars i del Casal d’Estiu. 
 
A més, aquests monitors han ampliat els seus coneixements en el món del lleure i disposen dels 
títols de manipulador d’aliments (amb la qual cosa, el servei podria oferir l’esmorzar i el berenar) i 
de monitors experts en ludoteques. 
 

4. Funció administrativa. 
 
4.1. Previsió de nens. 
 

Per calcular el nombre de nens i nenes que faran ús de la Ludoteca (ja sigui en el torn de matí o de 
tarda) prendrem com a referència el nombre d’inscrits a l’Acollida i a l’Esplai, que són 
aproximadament uns 15 i 10 nens respectivament. 
 
Els nens i nenes que s’hi matriculen són alumnes de l’escola i tenen unes edats compreses entre 
els 3 i els 12 anys, amb la qual cosa ens trobem amb un grup molt heterogeni pel que fa al seu 
desenvolupament educatiu. La Ludoteca adaptarà les seves activitats en funció del grup d’edat de 
cada nen/a. 
 



 

 
 
4.2. Matrícula. 
 

El període de matriculació serà de l’1 al 15 de juny. 
 
4.3. Relació amb l’Escola. 
 

El nom genèric “relació amb l’Escola” implica el manteniment de les relacions i la coordinació tant 
amb el professorat com també amb les famílies dels nens i nenes que facin servir la Ludoteca. 
 
Professorat. Les fitxes descrites en el punt 3 d’aquest projecte ens permetran estudiar l’evolució 
de cada nen, sent una informació molt valuosa en el seu procés educatiu a través del lleure i un 
complement de la tasca diària que fan els professors i professores durant les hores lectives. 
 
Famílies. Pel que fa a les famílies, les fitxes que realitzem l’equip de sobre els nens i nenes seran 
obertes a les respectives famílies si així ho demanen. De totes maneres, es farà un resum 
trimestral que serà entregat juntament amb els informes de l’Escola. 
 
Pel que fa a les joguines, moltes famílies aprofiten la Ludoteca per portar les joguines dels seus fills 
per acabar-li de donar un últim ús. La Ludoteca vol seguir comptant amb la col·laboració de les 
famílies en aquest aspecte, sempre i quan les joguines estiguin en bon estat i s’adeqüin als 
objectius de la Ludoteca. 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

[ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS PER 

INFANTS] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preus de les activitats : 

 

Infants apuntats en el període de l’1 de juny al 15 de juny: 

 
Matrícula: 12€ per nen/a. 

2 dies a la setmana d’activitat: 25€/ mes. Horari de 16:30h a 

17:45h. 

1 dia a la setmana d’activitat: 15€/mes. Horari de 16:30h a 

17:45h. 

*excepte patinatge, Horari de 16:30h a 18:00h. 

Activitats d’1 dia a la setmana d’activitat: 20€/mes.  

Horari de 16:30 a 18:00h 

 

Gimnàstica Rítmica: 22€/mes. 1 dia a la setmana. Horari de 

16:30 a 18:00h. 

1a setmana de juny GRATUÏTA (jornades de portes obertes). 

 

 

 

Infants apuntats amb el curs començat: 
 

Matrícula: 12€ per nen/a. 

Increment d’1€’50 cèntims sobre el preu de les activitats 

extraescolars. 

1a setmana de juny NO GRATUÏTA (jornada de portes obertes). 

 
 
 



 

Dansa Clàssica, P3 i P4:  
 
Aprendrem els primers passos de la dansa clàssica. I treballarem el ritme, la 
coordinació i l'harmonia del cos amb la música. (Opció d'una o dos sessions a la 
setmana).  
 

Dance-Mix, P5, 1r,2n i 3r: 
 
Barreja de ritmes i estils, on treballarem el ritme, la coordinació i l'harmonia del 
cos amb la música. (Opció d'una o dos sessions a la setmana).    
 

Hip-Hop, 4t, 5è i 6è:  
 
Coreografies,  ritmes,  danses,  balls… i molt     d’exercici! 

 

Escola Esportiva,P3 i P4:  
 
L’alumne desenvolupa la creativitat per mitjà de les propostes que li planteja el 
monitor. Es combina una metodologia on l’experimentació i el joc ajuden a 
desenvolupar les destreses bàsiques. 
 

Futbol P5, 1r i 2n   i de 3r  a 6è: 
 
Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. 
L’alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i 
programat. 
Possibilitat de participar a la Lliga dels Jocs Escolars, sempre i quan hi hagi un 
nombre suficient d’infants de la mateixa categoria, i hi hagi implicació i 
col·laboració per part de les famílies.  

 

Bàsquet  P5, 1r i 2n   i de 3r  a 6è: 
 
Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. 
L’alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i 
programat. 
Possibilitat de participar a la Lliga dels Jocs Escolars, sempre i quan hi hagi un 
nombre suficient d’infants de la mateixa categoria, i hi hagi implicació i 
col·laboració per part dels pares.  

 
Taekwondo  P5, 1r i 2n   i de 3r  a 6è: 
 
Afavoreix el teu cos amb exercicis de flexibilitat,  estirament, potència, 
resistència… alhora que fomenta la disciplina i el respecte.  
Possibilitat de fixat federativa: 50€/anual. 
Exàmens de nivell (canvi de cinturó): a partir de 15€, depenent del nivell. 

 



 

Gimnàstica  Rítmica, de 1r a 6è:  
 
Exercici  físic  que  activa tots  els  músculs  del  cos,  facilitat l’elasticitat, la 
flexibilitat, la coordinació i el control. 
 
 

Patinatge  Artístic, P5, 1r i 2n   i de 3r  a 6è:  
 
El  patinatge  sobre  rodes barreja   els   moviments   de   dansa   amb   la 
sincronització  del moviment  de peus per això  trobem tanta diversitat de 
moviments, salts, cabrioles...  
 
Ioga per infants, P5, 1r i 2n   i de 3r  a 6è:   
 
Mitjançant jocs de ioga, estimulem i desenvolupem la coordinació, la calma 
emocional, la consciència corporal, la flexibilitat i la segureta en un mateix. 

 
Teatre, de 1r a 6è: 
 
El teatre ens permet aprendre a ser, conviure, a fre, a prendre i a transformar 
creant. 
El teatre enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la 
participació. Per mitjà del llenguatge oral i corporal, els infants aprenen més de 
si mateixos i dels altres, a la vegada que superen possibles sentiments 
d’inseguretat recolzats pel sentiment de grup en una fita teatral comuna. 
 

 
Escacs, de 3r a 6è:  
 

Exercita la memòria i la concentració, en identificar i classificar la informació de 
l'entorn que afavoreix la construcció de models, la qual cosa permet un ràpid 
aprenentatge de coneixements adquirits establint relacions de causa-efecte, 
elaborant les seves pròpies conclusions i treballant per a 
l'assoliment|èxit d'objectius personals. 

 

 Fem els deures, de 3r a 6è:  
 
Un espai tranquil i relaxat per poder fer els deures tenint sempre el suport d’un 
monitors/a.  

 

3 dies setmana  de 16.30h a 17.45h:25€/mes. 

2 dies setmana  de 16.30h a 17.45h: 20€/mes. 

1 dia setmana de 16.30h a 17.45h: 15€/mes. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

[ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS PER 

ADULTS I FAMÍLIES] 
 

 

  



 

 

 
Zumba: La zumba consisteix en una activitat cardiovascular que combina 

exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. Les coreografies estan 
basades en passos senzills i repetitius, el que fa que sigui molt fàcil seguir-la i 
no cal una preparació física en concret. La zumba permet tonificar, elevar les 
pulsacions, cremar calories i passar una estona divertida.  
 
2 dies a la setmana de 16:30h a 17:45h: 25€/mes  
(servei de Ludoteca inclòs). 
1 dia a la setmana de 16:30h a 17:45h: 15€/mes  
(servei de Ludoteca inclòs). 
Possibilitat de comprar tiquets per 4€/sessió  
(servei de Ludoteca inclòs). 

 

Ioga: En una època marcada per l’estrès, us proposem l’activitat de ioga 

per a pares i mares. El ioga, és una cura exquisida del cos, mantenint-lo sa i 
saludable, com a mitjà necessari per a obtenir l'harmonia i equilibri global de 
la persona.  
 
2 dies a la setmana de 16:30h a 17:45h: 25€/mes 
(servei de Ludoteca inclòs). 
1 dia a la setmana de 16:30h a 17:45h: 15€/mes  
(servei de Ludoteca inclòs). 
Possibilitat de comprar tiquets per 4€/sessió  
(servei de Ludoteca inclòs). 
 

Teatre: D'una manera lúdica es podrà tastar les múltiples possibilitats de 

joc que es poden donar en l'espai teatral. 
El pare, mare... prendrà consciència de forma pràctica del que significa l'espai, 
la relació amb objectes, la interrelació, millorant la seva expressió corporal i 
oral. 
La importància d'un nivell inicial és comprendre el fet teatral, millorar 
l'expressivitat, potenciar la creativitat, l'autoestima i el treball en grup. 
 
2 dies a la setmana de 16:30h a 17:45h: 25€/mes  
(servei de Ludoteca inclòs). 
1 dia a la setmana de 16:30h a 17:45h: 15€/mes  
(servei de Ludoteca inclòs). 

 

 

 

 



 

 

 

TALLERS DE CUINA EN FAMÍLIA: 

Tallers mensuals de cuina, adreçats als nens i nenes de l’escola que 
juntament amb un adult aprendran a fer receptes tant dolces com salades. 
L’activitat es farà l’últim dimecres  de cada mes de 16:30 a 18:00h. Els fulls 
per apuntar-s’hi, es trauran durant la 1ª setmana del mes en qüestió, i les 
places seran limitades. 
  
El preu serà de 8€/taller/família (1 nen + 1 adult).  
      11€/taller/família (2 nens + 1 adult).   
 

Horari de 16:30h a 18:00h  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI DE MONITORATGE: 

Reunions, festes, tallers, acompanyament piscina, sortides… 

12€/hora/monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX. 
 
Ideari del centre 
El text adjuntat a continuació és una còpia de l’ideari del CEIP Abat Oliba, on es defineixen 
clarament els seus principis i objectius: 
 
1.- Creiem que l'individu és persona, i com a tal, un ser singular, racional, lliure, destinat a 
perfeccionar-se en la societat. Cada persona ha de realitzar el seu propi projecte vital, projecte que 
la comunitat educativa no limitarà, sinó que potenciarà al màxim. 
 
2.- L'educació de l'individu ha d'ésser integral, considerant per igual totes les seves dimensions i 
potenciant el seu creixement mitjançant una bona relació entre els estaments que intervenen en el 
projecte educatiu: pares, professors i alumnes. 
 
3.- La llibertat de l'alumne creixerà progressivament i de forma positiva davant les pautes de pares 
i educadors. 
 
4.- L'individu es fonamentalment un ser social, viu immers en una societat i dins d'una determinada 
comunitat, per la qual cosa pretenem educar l'alumne com a element actiu d'aquesta. Obert a la 
intercomunicació, amb visió de futur i sentit crític, fonamentarem l'actitud conscient de solidaritat 
que l'estimuli pel compromís lliurement acceptat, personal o col·lectiu, en l'edificació d'una societat 
més humana, més justa i més lliure. 
 
5.- Entenem l'escola com una comunitat viva d'educadors i educands en la que predomina l'aspecte 
formatiu sobre l'informatiu, la qual cosa afavoreix el diàleg i la convivència. 
 
6-. Els educadors aspirem a un ensenyament de qualitat, personalitzat, actiu i d'equip, que ensenyi 
a aprendre, a consultar, a adaptar-se a la futura cultura i a l'ús de la tecnologia sense ser-ne 
esclau. Per tal que el nostre ensenyament sigui actual i eficaç, és imprescindible la formació 
permanent. 
 
7.- Els educands procuraran ser conscients que el treball i l'esforç personal estructuren el seu futur 
personal i social. La democratització de les estructures promourà canals de comunicació  que 
regulin els processos de participació i construcció. El diàleg professor-alumne crearà unes 
estructures col·legials transparents i flexibles, facilitarà el clima de família i evitarà les situacions 
dogmàtiques i conflictives. 
 
8.- Les mares i pares tenen un camp ampli en la labor educativa dels seus fills. La formació de 
l'alumne és tasca conjunta de pares i professors, tasca que no es limita a elegir el Centre amb 
llibertat, sinó a cooperar en l'educació dels seus fills. La seva participació en activitats educatives 
escolars i extraescolars és convenient, positiva i necessària. L'Associació de Mares i Pares serà una 
realitat viva que canalitzi inquietuds, ideals i suggeriments dels pares davant l'escola. 
 
9.- El Centre tractarà d'assumir el pluralisme ambiental, respectar-lo, analitzar-lo i interpretar-lo 
des del propi Projecte Educatiu.  
 
 
 
 



 

 
 
10.- La llengua i els continguts culturals propis de Catalunya són necessaris a l'escola, perquè en 
l'aprofundiment de la realitat més pròxima podem integrar la capacitat creativa humana en el 
progrés del nostre poble. És fonamental la progressiva normalització lingüística del català com a  
 
llengua d'aprenentatge, d'ús i d'adequació a la realitat catalana dels continguts escolars. atès que 
tots els nens de Catalunya tenen dret a una integració total, és a dir, integració lingüística, cultural  
i social a la comunitat de què formen part. En acabar l'escolaritat, els alumnes han de saber-se 
expressar oralment i per escrit en català i castellà i haver adquirit bases d'anglès. 
 
11.- El centre des del punt de vista religiós es declara aconfessional. Respectarà totes les religions i 
creences individuals i socials, i tractarà d'integrar-les dins el projecte personalista abans indicat. 
Ningú no serà discriminat o desplaçat per motius religiosos o ideològics. Des del punt de vista 
moral, respectarà la llibertat de les consciències per tal de no atemptar contra la dignitat i el 
respecte a la persona. 
 
12.- Disciplina. Tota societat, per tal de poder desenrotllar-se, necessita un ordre derivat de la 
justícia. Aquest ordre a l'escola ha de possibilitar la implantació, la recepció de l'ensenyament i 
també la creació i el manteniment de la convivència pacífica de professors i alumnes. Una 
disciplina efectiva precisa de l'aplicació, existència i assimilació d'unes normes . Preferim la 
disciplina preventiva a la correctiva. És convenient que pares, professors i alumnes participin en la 
formulació i aplicació de normes disciplinàries. 
 
13.- Avaluació entesa formalment com a funció pedagògica, com un acte de reflexió i d'interacció, 
que forma part intrínseca i central del procés d'ensenyament-aprenentatge contextualitzada, 
estructural, atenta als processos i no només als resultats. 
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