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1. Introducció. Dades del centre i anàlisi del cont ext.  
 
1.1. Dades del centre 
 
Nom del centre: Escola Alfred Potrony 
Codi del centre: 25004565 
Titularitat: Pública. Departament d’Educació 
Adreça: C/ Pompeu Fabra, 1.  Térmens (Lleida) 
Telèfon i Fax: 973 180135  
Adreça electrònica: c5004565@xtec.cat 
Serveis Territorials: Lleida 
Serveis Educatius: La Noguera 
Coordinador del Projecte Esportiu: Rosa Miralles Pascual 
Adreça electrònica: rmirall2@xtec.cat 
Ocupació de la plaça: Definitiu 
 
1.2. Anàlisi del context 
 
1.2.1. Perfil socioeconòmic i cultural de l’entorn 

 
Térmens, situat al sud i a l’esquerra del riu Segre, és darrer poble de la comarca de 
la Noguera. Té una extensió de 27,4 km2  i una població al voltant dels 1660 
habitants. 
La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera, amb tallers de confecció i 
indústries de plafons i de productes alimentaris. 
El principal sector, però, és el de serveis, seguit de l’industrial, agrari i construcció. 
Els equipaments de caràcter públic són: 
 
- assistencials: consultori mèdic, farmàcia, església, servei d’assistent social. 
- cultural: casal cultural, casal d’avis i altres, seu de les diferents associacions o 
entitats de caràcter cultural o lúdic. 
- educatius: Escola i llar d’infants 
- esportius: poliesportiu, piscines, camp de futbol. 
- altres: de caràcter lúdic com bars, restaurants, parcs... 
 
Per Térmens passa la carretera C-13 de Lleida a Esterri d’Àneu i carreteres locals a 
Bellvís i a Menàrguens. També hi passa la línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla de 
Segur. 
 
Quan a la llengua cal remarcar que la majoria de la gent és d’origen català, per tant 
és la llengua més parlada. També hi ha famílies provinents d’altres punts de l’estat 
espanyol i d’Àfrica, d’Amèrica i de l’Europa de l’Est.  
 
 
1.2.2. Preceptes legals 
 
L’Escola Alfred Potrony respectarà tots els aspectes legislatius vers els alumnes, 
pares i professors, partint de l’article 27 de la Constitució Espanyola i de l’article 15 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 
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És de competència plena de la Generalitat de Catalunya la regulació i administració 
de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells, graus, modalitats i especialitats 
en l’àmbit de les seves competències sense perjudici d’allò que disposen l’article 27 
de la Constitució i lleis orgàniques que, conforme a l’apartat primer de l’article 8 
d’aquella, el desenvolupin, de les facultats que atribueix l’Estat el nº 30 de l’apartat 1 
de l’article 149 de la Constitució i de l’alta Inspecció necessària per al seu 
compliment i garantia. 
 
Article 27 de la Constitució Espanyola: 
 
1.- Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. 
2.- L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat 
humana en el respecte  als principis democràtics de convivència i als drets i a les 
llibertats fonamentals. 
3.- Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els fills 
rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions. 
4.- L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 
5.- Els poders públics garanteixen els drets de tothom a l’educació mitjançant una 
programació general de l’ensenyament amb la participació col·lectiva de tots els 
sectors afectats i la creació de centres docents. 
6.- Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres 
docents, dins el respecte als principis constitucionals. 
7.- Els professors, els pares, i en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i 
en la gestió de tots els centres sostinguts per l’administració amb fons públics, en la 
forma en que la llei estableixi. 
8.- Els poders públics inspeccionaran i homologaran els sistema educatiu per tal de 
garantir el compliment de les lleis. 
9.- Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits 
que la llei estableixi. 
10.- Es reconeix l’autonomia de les universitats en la forma que la llei estableixi. 
 
 
1.2.3. Tipologia escolar 
 
Nivells educatius: Segon cicle d’Educació Infantil ( 3 – 6 anys). i Educació Primària 
( 6 – 12 anys). Som una escola cíclica que pot separar els nivells del cicle segons els 
alumnes matriculats. 
 
Ubicació geogràfica: Rural. 
 
Règim de permanència dels alumnes i professorat: Se segueix l’horari aprovat 
pel Departament d’Educació en sessió partida, una de 9 a 12,30h hores i una altra 
de 15h a 16,30h. Els professors realitzen tasques de coordinació i comissions de  
12,30h a 14h. (Aquest horari varia en els períodes que el Departament d’Educació 
autoritza horari intensiu). 
Funciona un menjador escolar, en horari de 13h a 15 hores, del que s’encarreguen 
tres  monitores contractades per l’AMPA del col·legi. 
 
Finançament: Generalitat de Catalunya. 
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1.2.4. Estructura i funcionament del centre  
 
Ràtio: Variable, generalment de 15 a 20 alumnes per classe. 
 
Equip de mestres: La plantilla és variable, depenent del nombre d’alumnes, 
normalment és de: 
 

- Tres mestres d’Educació Infantil. 
- Cinc mestres de primària. 
- Mestres especialistes; d’anglès, educació física, educació especial i 

música. Així com una mestra de religió que compartim amb altres 
centres. 

 
1.2.5. Edificis i espais escolars 
 
L’Escola Alfred Potrony fou reformada i inaugurada el curs 2009-2010 i des 
d’aleshores tenim un edifici gran amb espais diversos. Concretament compta amb 
els següents espais: 

 - pati gran amb una pista de bàsquet i futbol. Una taula de tennis taula i uns escacs 
 gegants. 
 - un pati petit amb gronxadors i sorral. 
 - Dues plantes amb aules i espais diversos:  

  - La planta baixa compta amb: una aula de psicomotricitat, tres aules 
d’infantil, una aula d’informàtica, la sala de mestres, un despatx de l’AMPA, un 
despatx de secretaria, la biblioteca, el menjador i la cuina. 
  - A la primera planta hi ha: l’aula d’idiomes, l’aula de música, el despatx 
del director, sis aules, dues tutories i una aula d’educació especial. 
 
1.2.6. Línia metodològica 
 
El professorat d’aquest Centre intenta seguir una línia on els diferents pensaments i 
formes tinguin el seu lloc i puguin convergir en una sola línia homogeneïtzada. 
 
1.2.7. Trets característics del centre 
 
El centre vetlla, entre altres aspectes, pel foment de la salut en els alumnes, 
desenvolupant projectes d’innovació i millora en aquest aspecte. 
Entenem la Salut com defineix la OMS, un estat complert de benestar físic, psíquic i 
social, per aquest motiu no solament es desenvolupen aspectes relacionats amb 
l’activitat física i l’esport, sinó també sobre alimentació i educació emocional. 
 
L’escola forma part del Pla Català de l’Esport a l’Escola, participant i desenvolupant 
activitats relacionades amb els seus objectius.  
 
Els principals objectius del centre giren al voltant dels que proposa el Departament 
d’Ensenyament: 
 

- Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. 
- Millorar la cohesió social 

És en aquest darrer objectiu que s’inclouen les estratègies relacionades directament 
amb el PCEE, com serien la coordinació, organització i realització de les activitats 
extraescolars. 
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2. Diagnosi inicial 

 
PUNTS FORTS  PUNTS FEBLES 

- Persones implicades 
- Tradició esportiva 
- Valoració positiva de l’esport 
- Àmplia oferta d’activitats 
- Bona relació amb l’AMPA 
- Correcte equipament esportiu (compra 
anual de material) 
- Bones instal·lacions esportives 
- Correctes instal·lacions esportives al 
poble 
- Projecte d’innovació en salut dins del 
centre on s’insereix el PCEE 
 

- Massa tradició futbolística, fet que fa 
que molts alumnes practiquin aquest 
esport en altres clubs esportius fora del 
poble 
- Gran ventall d’oferta en activitats tant 
esportives com d’altres àmbits 
(informàtica, anglès, manualitats...), no 
solament al centre esportiu sinó a les 
poblacions més grans properes al poble 
(Balaguer, Mollerussa, Lleida). 
 

 

2.1. Equipaments esportius i recursos materials 

El centre pertany al departament d’educació i és del qual rep finançament, a més a 
més hi ha aspectes dels quals s’encarrega l’Ajuntament del poble i l’AMPA, on cada 
família paga una quota anual. També els nens i nenes que participen en activitats 
extraescolars paguen les quotes establertes. 

L’Ajuntament cedeix al centre les seves instal·lacions. Disposem: 

- Un pavelló poliesportiu ben equipat 

- Una sala amb miralls, una barra i equip de música dins el pavelló poliesportiu.   

- Un camp de futbol gran i un de petit a la vora. 

- L’escola a més a més compta amb: 

- Una sala de psicomotricitat ben equipada 

- Material esportiu ampli, variat i en bon estat, que cada curs millora i amplia. 
(Pilotes de diferents esports, cèrcols, cordes, raquetes de bàdminton i tennis, 
màrfegues, bancs, etc. (Veure en l’annex inventari). 

- Un pati amb una pista de futbol, dues cistelles, una zona de joc infantil i un 
sorral. Una taula de tennis taula i uns escacs gegants. 

 

2.2. Recursos humans 

 
En el nostre centre existeix un equip directiu format pel director/a, cap d’estudis i 
secretari/a. 
En total el claustre el formen 14 mestres: 
- Tres mestres d’educació infantil 
- Cinc mestres de primària 
- Cinc especialistes: anglès, educació especial, música, educació física i religió. 
El centre disposa d’una administrativa que treballa al centre dos dies fixes a la 
setmana i un alternatiu. 
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Cada 15 dies atén al centre una psicopedagoga i el serveis educatius estan també a 
la nostra atenció. 
També hi ha un Consell Escolar format pel president (director/a de l’escola), la cap 
d’estudis, 3 representants dels pares, 1 representant de l’AMPA, 1 representant de 
l’ajuntament, 3 professors del claustre i el secretari/a (també de l’escola). 
L’AMPA, formada per diferents representants dels pares i les mares. 
Dues cuineres i tres monitores de menjador escolar. 
Monitors d’activitats extraescolars en funció del que s’ofereix, oscil·la entre quatre i 
nou. 

2.3. Recursos econòmics 

L’escola pertany al Departament d’educació i per tant és ell qui la finança, a més a 
més els alumnes paguen quotes anuals a l’AMPA. A banda cal dir que l’Ajuntament 
es fa càrrec de despeses relacionades bàsicament amb el manteniment de l’escola. 
 
 
3. Objectius del Projecte Esportiu de Centre  

 
3.1. Objectius generals:  

 
Els objectius generals del projecte els podem concr etar en els següents:  
 
1.- Articular les activitats esportives de forma eminentment pràctica, organitzant 
competicions i/o jornades tant internes com externes que afavoreixin l’adequada 
canalització d’habilitats i destreses que complementen un model d’educació 
integral. 
2.- Potenciar a través de l’activitat esportiva la projecció del centre a l’entorn, 
vinculant-ho amb el poble . 
3.- Desenvolupar la pràctica de l’esport com a recreació, divertiment i 
complement fonamental de la formació integral de l’alumnat d’Educació Infantil i 
Primària. 
4.- Fomentar entre l’alumnat l’adquisició d’hàbits permanents d’activitat física i 
esportiva, com a element per al seu desenvolupament personal i social. 
5.- Augmentar el desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu de l’alumnat 
participant. 
6.- Realitzar activitats fisico-esportives de manera voluntària, primant de manera 
especial els aspectes de promoció, formatius, recreatius i cobrir part del temps 
d’oci de manera activa, lúdica i divertida. 
7.- Ser un element imprescindible per a la integració dels col·lectius desfavorits, 
com ara immigrants, deprimits socio econòmics, persones amb discapacitat, etc. 
8.- Fer de la pràctica esportiva un instrument per a l’adquisició de valors com 
ara la solidaritat, la col·laboració, el diàleg, la tolerància, la no discriminació, la 
igualtat entre sexes, l’esportivitat i el joc net. 
9.- Afavorir la utilització de les instal·lacions esportives escolars i municipals en 
horari no lectiu per l’alumnat de forma eficaç. 
10.- Donar alternatives saludables a les famílies per a ocupar les hores lliures 
dels seus fills o aquelles en que no els poden atendre amb la dedicació 
desitjable. 
11.- Atendre la integració de l’alumnat de necessitats educatives especials, en 
el desenvolupament de les activitats esportives del centre. 
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3.2. Objectius específics  
 

1. Adquirir hàbits relacionats amb la realització d’activitat física de forma 
segura i dirigida a desenvolupar i mantindre la salut. 

2. Conèixer els efectes que diferents  conductes associades a diferents estils 
de vida tenen sobre la salut: Exercici físic i inactivitat física, nutrició, 
consum de drogues, hàbits posturals, descans,… 

3. Desenvolupar habilitats motrius que permetin realitzar un gran repertori 
d’activitats motrius de forma satisfactòria. 

4. Desenvolupar una percepció d’un mateix que permeti adquirir adequats 
nivells de competència en l’activitat física que facilitin l’adherència a 
aquesta. 

5. Desenvolupar actituds i valors pro-socials que facilitin la pràctica d’activitat 
física i esportiva en grup. 

6. Progressar en el desenvolupament de les habilitats motrius específiques 
d’una disciplina esportiva. 

7. Consolidar hàbits de esforç físic orientats al manteniment i millora d’una 
condició física saludable. 

8. Refermar hàbits saludables, de seguretat i d’higiene, en la pràctica de 
l’activitat física. 

9. Respondre a problemes motors complexos amb eficàcia. 
10. Demostrar autonomia suficient en l’execució de les activitats físiques, 

expressives i esportives. 
11. Respectar a companys, adversaris, organitzadors, jutges i tècnics, abans, 

durant i després de la pràctica esportiva. 
12. Reconèixer la dimensió artística, social i cultural de les activitats físiques i 

esportives. 
13. Treballar en equip desenvolupant les habilitats socials necessàries. 
14. Participar de forma activa en l’organització d’activitats físiques i esportives. 

 
 
3.3. Objectius i actuacions més concretes  

 
Objectius 
generals 

Accions 
concretes 

Temporalització  Implicats  

-Incrementar el 
nombre d’ofertes 

-Incloure cada curs 
algun esport nou 
-Passar una llista 
per saber les 
necessitats dels 
alumnes i les 
seves motivacions i 
fer una oferta en 
funció de les seves 
demandes 

- Cada nou curs 
 
-A final o inici de 
curs 

-AMPA i 
coordinadora 
PCEE 
 

-Incrementar la 
participació de 
nenes de cicle 
superior 

-Partir dels seus 
interessos a l’hora 
d’oferir  activitats 
-Iniciar la pràctica 
de diferents 
esports a les 
classes d’EF per 

- Al llarg del curs 
escolar, sobretot a 
l’inici 

- Mestra d’EF 
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oferir-los un ventall 
més ampli de 
possibilitats 
-Insistir en la 
importància de la 
pràctica esportiva, 
a través de 
xerrades, vídeos, 
comunicats als 
pares i les mares, 
tutories 
individuals... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Organització de les activitats esportives del ce ntre. 
 

Les activitats esportives del centre són organitzades i coordinades per la mestra 
d’educació física. 

La mestra es coordina amb la resta de mestres especialistes de la Noguera, 
organitzant trobades conjuntes i practicant diferents esports com: Korfbal, hoquei, 
danses, patinatge, BTT, Kimball, reciclajoc, jocs d’arreu del món, esgrima, flag, etc. 
Això ajuda a que els nens i nenes tinguin un gran ventall de coneixements i 
possibilitats 

El centre també està adherit al Club del Bon esportista i també rebem informacions 
d’interès que es comenten amb els alumnes i les famílies a través de circulars. 

Participem amb activitats organitzades pel Consell Esportiu de La Noguera. 

Estem dins el Programa Nereu d’activitat física i alimentació saludable, que implica 
una hora d’activitat física al migdia i xerrades d’alimentació i exercici físic pels pares i 
les mares. 

I estem dins el Pla Català de l’Esport a l’Escola, qui també organitza activitats i hi 
participem. 

Les activitats extraescolars s’organitzen des de l’AMPA, i una empresa externa. La 
mestra d’EF, assessora en  la cerca de monitors, les activitats i el material.  

Es fan un parell de reunions formals al llarg del curs en junta directiva i s’analitzen 
els diferents aspectes que poden influenciar i es prenen decisions. 

Les activitats extraescolars s’intenta que les triïn els alumnes en funció de la 
demanda, per aquest motiu primer es passa un mena d’enquesta que ens dona la 
previsió i les intencions dels diferents alumnes i després, en funció dels resultats, 
s’organitzen les activitats. 

Es fa una reunió a l’inici de curs amb tots els monitors, per tal de concretar aspectes 
d’organització, metodològics, de salut, de prevenció, etc., a aquesta reunió també hi 
participa el membre de l’AMPA de la SEE. Durant el curs es van enviant 
informacions d’interès a través del correu electrònic. 
 
Totes les activitats que es realitzen, són presentades i aprovades pel Consell 
Escolar. 
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5. La coordinació esportiva del centre. 

La persona que porta a terme la coordinació esportiva del centre és també la 
coordinadora del PCEE, és el mestre del centre especialista en Educació Física. 
 
Dades del coordinador: 
 
Nom: Rosa Miralles Pascual 
Titulació: Mestra d’educació física i psicopedagoga  
Data d’incorporació al centre: 2003  
Telèfon: 696982639 

 
Tot aprofitant el gran potencial  d’activitats físiques i esportives per contribuir a la 
formació personal i cívica dels nostres infants i joves, el coordinador ha d’ajudar a 
posar a l'abast de tots els alumnes la possibilitat de practicar exercici físic fora de 
l’horari lectiu. El fet que el coordinador també sigui el mestre d’E.F. de l’escola, fa 
que el lligam de les activitats esportives extraescolars amb el currículum de l’àrea 
d’educació física sigui possible, ja que algunes de les activitats extraescolars 
programades al llarg del curs formen part del currículum d'Educació Física en l'etapa 
de primària. 

 

Les funcions i responsabilitats  més destacades de la coordinadora  responen a: 

- Liderar el Projecte Esportiu de Centre 

- Coordinar les activitats esportives de centre 

- Vetllar pel bon funcionament de les diferents activitats esportives que s’organitzen 
al centre, dins i fora l’horari lectiu 

- Estar atent a les novetats, informacions, etc. relacionades amb l’àmbit esportiu i 
que poden ser útils per al centre 

- Motivar als alumnes en la pràctica esportiva 

- Informar de les novetats, ofertes, etc. en l’àmbit esportiu que es van rebent, tant pel 
que fa a informacions destinades als alumnes, com als mestres, famílies i/o monitors 
d’activitats extraescolars. 

- Redactar i actualitzar el Projecte Esportiu de Centre escolar.  
- Incloure pes en el Projecte educatiu i en la programació general anual del centre.  

- Sensibilitzar a la comunitat educativa per la pràctica regular d’activitat física. 

- Elaborar i distribuir temporalment l'oferta d'activitats esportives del centre. 

- Dirigir i coordinar a l'equip tècnic recolzant-lo en l'elaboració de les programacions i 
responsabilitzant-se de la seva formació contínua.  

- Supervisar les programacions de les activitats i l'aplicació dels diferents programes 
i metodologies. 

- Coordinar l'ús dels equipaments esportius escolars dins i fora de l'horari lectiu.  

- Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i el material, així com per la seguretat dels 
practicants. 

- Difondre les activitats esportives del projecte esportiu i implicar a la comunitat 
escolar (alumnat, famílies, professorat, PAS) 



 12

- Distribuir els recursos econòmics destinats al pressupost del centre entre les 
activitats relacionades amb el PES. 

- Elaborar l’informe memòria del PCEE i incloure-la en la memòria anual del centre.  

 

6. Característiques generals de les activitats espo rtives escolars i 
extraescolars  
 
6.1. Filosofia del centre: 
 
Entendre l’EF com un treball global del nen/a, no solament la part del cos, sinó la 
part emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius generals: 
L’EF, a través de les diferents propostes d’unitats  didàctiques li ha d’aportar a 
l’alumne… 

• Conèixer, experimentar  i acceptar el MEU cos i les MEVES Emocions. 
• Descobrir i practicar en medis i materials variats.  
• Acceptar i entendre als ALTRES, els meus companys/es. 
• Aprendre a gestionar els conflictes de manera positiva, acceptant i acceptant-

me. 
• Despertar el gust per la pràctica d’activitat física. 
• Respectar les normes. 

Metodologia: 
Sessions vivencials. 
Als primers cursos més experimentació i normes molt clares. 
A partir de cicle mitjà predomini del treball cooperatiu. 
A cicle superior predomini del treball cooperatiu,  iniciatives personals i d’equip. 
Cloendes de totes les unitats, ja sigui espectacles, gravacions, murals, etc. 
Guió de sessió: 
Introducció. 
Part central. 

Importància al 
procés 

Benestar  
personal i social 

Jocs 
 cooperatius 

Variada 

Educació 

Fisica 

Emocional 

Integradora 
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Part final de relaxació i reflexió. 
Higiene. 
Criteris d’avaluació  
Full de registre de l’actitud. 
Full de registre de la higiene. 
Avaluació sobretot del procés, a través de l’observació. 
Les cloendes com avaluació final. 
Autoavaluació en la majoria de les sessions, a través de la reflexió personal i grupal. 
Criteris generals: 
 40% habilitat 
 10% higiene 
 50% actitud i participació 
 
6.2 Filosofia de l’esport escolar  
L’esport escolar fora de l’horari lectiu engloba tota aquella pràctica d’activitat física i 
esportiva que es desenvolupa normalment als centres educatius i que els nois i les 
noies fan amb una finalitat formativa, i també aquella pràctica d’iniciació esportiva, 
de competició, de lleure o de salut que els infants i joves fan a d’altres entitats 
esportives. 
 
En els centres educatius, l’esport escolar i el treball que es desenvolupa a l’àrea 
d’educació física han d’anar en concordança i han de tenir uns codis d’actuació 
comuns, no es podria entendre de cap altra manera. L’objectiu final de l’esport 
escolar és l’educació individual i de grup, més enllà dels resultats esportius. Per 
exemple, es dóna primordial importància a la participació, la recreació i l’esforç 
deixant en un segon pla els resultats o les marques de les competicions. L’esport 
escolar intervé en el procés educatiu dels noies i noies tant a nivell físic com a nivell 
emocional i de relació amb els altres.  
 
En l’esport escolar són molt importants tots els agents que hi participen, tant les 
entitats esportives, amb els seus directius/ves, coordinadors/es, tècnics/ques i 
monitors/es, com també les associacions i les famílies. Els tècnics/ques i monitors/es 
han de seguir els principis i codis educatius del centre o entitat. Són i han de ser 
considerats referents educatius per als infants i joves.Les famílies també tenen un 
paper important. Han de respectar els principis educatius i els codis i reglaments que 
s’estableixin des del centre o entitat, o bé des de l’organització de les trobades o 
competicionsesportives, per tal de donar suport a la formació integral dels infants i 
joves.  
 
Mitjançant l’esport escolar en horari no lectiu, els noies i noies tenen l’oportunitat de 
conèixer diferents modalitats esportives i activitats físiques per poder decidir, en un 
futur, quines són les activitats físiques que més els agraden segons els seus 
objectius (competitius o recreatius), les seves preferències i capacitats, l’entorn on 
viuen, el seu grup d’amics i amigues, etc 
 

6.3. Els objectius generals de l’esport escolar  
Els objectius generals de l’esport escolar en horari no lectiu tenen una relació directa 
amb els objectius de l’educació física establerts en els decrets 142/2007 i 143/2007, 
pels quals s’estableix, respectivament, l’ordenació dels ensenyaments de ll’educació 
primària i de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915). 
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Les activitats físiques realitzades en horari lectiu i en horari no lectiu han de 
compartir objectius, ja que ambdues tenen per missió final l’educació de nens i  joves 
i la contribució en el seu desenvolupament harmònic. 
 
Així doncs, podríem establir els següents objectius generals dirigits al nostre 
alumnat:  

• Reconèixer la pràctica regular d’esport i d’activitat física com una forma vàlida 
 de millora de la salut individual i col·lectiva. 

• Participar i gaudir dels diferents esports i activitats físiques, tot cercant la 
participació per damunt de la competitivitat, per poder triar lliurement en un 
futur les  que més s’adeqüin a les preferències, necessitats i habilitats. 

• Practicar diferents activitats físiques i esportives, tant recreatives com en 
l’àmbit  de la competició, mostrant capacitat d’esforç, solidaritat, 
responsabilitat, col·laboració  i tolerància pel grup, els companys/es, els 
adversaris o altres participants. 

• Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la 
participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències de 
gènere,  culturals, socials i d’habilitat. 

• Conèixer i acceptar les normes dels jocs i esports i respectar les decisions 
dels  tècnics, jutges o àrbitres i personal de l’organització en les trobades i 
competicions,  així com també respectar el material, les instal·lacions i el medi 
natural. 

 

6.4 Estructura general de les sessions.  
 
A grans trets, una sessió d’activitat física hauria de tenir l’estructura següent: 
presentació, escalfament, activitat principal i tornada a la calma amb reflexió. Quan 
ens referim a l’activitat física per a nens i nenes és molt important respectar 
cadascuna de les parts. 
 
Presentació  
Tota sessió hauria de començar amb una breu explicació del contingut de la tasca 
que es realitzarà aquell dia. És bo que els esportistes sàpiguen cap a on va dirigit el 
treball que fan, ja que els ajuda a comprendre el sentit de les activitats i millora el 
procés d’aprenentatge. També és adequat situar la tasca a realitzar en una sessió 
concreta en relació amb el treball general que s’està desenvolupant, així poden 
saber en quin punt del seu procés es troben, per què es realitza una tasca, quin és el 
seu objectiu, etc. La presentació no ha de ser gaire llarga, s’han d’intentar donar 
consignes breus i clares i no allargar-se mai en una explicació més del necessari, 
per tal que el temps de pràctica sigui el màxim possible. 
 

Escalfament  
A grans trets, l’escalfament és una posada en marxa. Es realitza sempre al 
començament d’una sessió perquè l’organisme s’activi i augmenti la temperatura 
corporal. Amb l’escalfament millora l’eficàcia muscular, així com també s’incrementa 
la freqüència cardíaca i respiratòria. D’aquesta manera es bombeja més sang cap 
als músculs i augmenta l’aportació d’oxigen. Quan es parla d’esport escolar, sobretot 
en educació primària, l’escalfament hauria de consistir preferentment en un joc 
d’intensitat progressiva. També convé realitzar exercicis de mobilitat general i 
específica, petits desplaçaments, etc. L’escalfament no hauria de produir un 
cansament excessiu.  
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La presentació de la sessió i l’escalfament haurien de representar aproximadament 
un 15% de la durada total de la sessió. 
 
Activitat principal  
L’activitat principal consisteix en la realització de l’activitat o activitats que es 
proposen per assolir l’objectiu de cada sessió. En el cas dels nois i noies joves es 
proposaran bàsicament activitats per a la millora de les habilitats motrius bàsiques i 
d’iniciació i fonaments esportius. 
El contingut d’aquesta part ha de ser normalment jocs. Els més petits realitzaran 
formes jugades individuals amb o sense material, després formes jugades 
interactuant amb un o més companys, més tard jocs col·lectius i, finalment, esports. 
Segons l’edat, es proposaran activitats de diferent nivell de dificultat, amb més o 
menys normes, amb més o menys interacció entre els nens i nenes.  
 
A grans trets, es tindran en compte les següents pautes , que són vàlides per a totes 
les activitats i parts de la sessió: 

• Els jocs i activitats haurien de fomentar la participació màxima.  
• S’intentarà evitar situacions d’eliminació de jugadors o amb llargues estones 

d’espera. 
• Les normes de les activitats haurien de ser poques i entenedores. Un cop s’ha 

entès un joc, es poden afegir normes o variants a proposta del tècnic o dels 
participants. 

• Malgrat la importància de seguir la planificació de les activitats, cal adaptarse 
a les situacions diàries. Si els nois i noies estan gaudint d’un joc o activitat és 
aconsellable deixar que continuïn malgrat que el temps planificat per a aquella 
activitat s’hagi acabat.  

• De la mateixa manera, no té sentit insistir en una activitat que s’observa que 
no entenen o no els satisfà.  

• En les activitats caldria prioritzar la variació sobre la repetició, malgrat que en 
ocasions aquesta sigui necessària per a l’aprenentatge de gests tècnics. 

• És important proposar activitats que els nois i noies siguin capaços de 
realitzar. 

• Cal donar pautes de seguretat. 
• És aconsellable la presentació de problemes motrius als quals cada 

participant ha de trobar una solució.  
• Els mètodes didàctics utilitzats (especialment amb els més joves) haurien de 

ser, sobretot, de descobriment i globals per tal de potenciar l’experimentació.  
• És convenient que les activitats proporcionin coneixement d’un mateix, de les 

pròpies possibilitats i de les dels altres. 
• S’han de respectar les necessitats de descans dels nois i noies. 
• Cal donar temps per hidratar-se i de recuperació. 
• Les activitats haurien de ser motivadores. 

 
L’activitat principal de la sessió hauria d’ocupar,aproximadament, el 75% del temps 
total de la sessió. 
 
 
Tornada a la calma  
La part final d’estiraments, relaxació o de normalització de les constants corporals, 
així com de reflexió, té per objectiu tornar a l’activitat habitual de forma progressiva. 
Els canvis bruscos no són aconsellables. 
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Aquesta part final serveix per recuperar-se, per a l’alliberament de possibles tensions 
adquirides durant la sessió, per cuidar la postura corporal i per analitzar i reflexionar 
sobre el que s’ha après i experimentat aquell dia. Pensar en el que s’ha fet en una 
sessió és important perquè els nens i nenes entenguin el que han estat treballant, 
l’objectiu dels jocs o tasques realitzats i també a fi que preguntin qualsevol dubte i 
manifestin les seves sensacions durant la sessió. Per a la persona que dinamitza la 
sessió és una part important per conèixer les sensacions i inquietuds dels infants i 
adolescents i, a partir d’aquí, poder proposar noves activitats que s’adaptin a les 
possibilitats i motivacions dels qui participen en la sessió. 
 
Aquesta part de la sessió hauria de durar, aproximadament, el 10% del temps total. 
 

6.5. Els valors i els hàbits en l’esport escolar 
 
6.5.1 Els valors.  
L’activitat física i l’esport són un medi idoni per a la transmissió de valors individuals i 
de grup, valors que tracten la concepció d’un mateix i la salut i d’altres relacionats 
amb les relacions interpersonals. Principalment en podem destacar els següents:  
- Aquells relacionats amb la salut com podrien ser el coneixement, l’autoacceptació i 
la cura personal. 
- Aquells valors individuals com l’esforç, la disciplina, la perseverança i el 
compromís.  
- Aquells valors relacionats amb el grup com són el treball d’equip, el respecte o la 
generositat. 
 
6.5.2 Els hàbits.  
Un dels objectius principals de l’activitat física regular en horari no lectiu és potenciar 
que els nois i noies l’incorporin com un hàbit de vida, paral·lel a una bona 
alimentació, sortir amb els amics/amigues o descansar les hores necessàries. 
Aquest fet, unit a una activitat física practicada des dels valors saludables i de relació 
amb els altres, garanteix l’èxit de la tasca educativa que es proposa en aquest 
Projecte Esportiu.  
 
Perquè l’activitat física o esportiva sigui incorporada com a hàbit saludable cal que 
vagi acompanyada de:  
 
- Una organització de la sessió o activitat  
Els/les esportistes haurien d’aprendre les parts de la sessió, que seran les mateixes 
en una sessió d’entrenament, un model a seguir en totes les activitats que realitzin, 
ja sigui a les sessions d’esport escolar, als partits o jocs o també a les activitats 
realitzades de forma autònoma en l’actualitat o quan siguin adults. Tota persona que 
respecta l’escalfament abans de l’exercici físic i els estiraments finals tindrà molt de 
guanyat per garantir una activitat física saludable. 
 
- Una hidratació i alimentació correcta  
Els/les esportistes haurien de beure amb regularitat, abans i després de realitzar 
l’activitat física. És important que coneguin la importància i la forma d’hidratarse. 
Com a norma general es pot dir que s’ha de beure líquid una estona abans de 
començar l’activitat i a l’acabar-la. Si l’activitat que es realitza és prolongada també 
s’ha de beure líquid durant l’activitat. 
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També és important la forma d’hidratar-se. Es tracta de beure líquids a temperatura 
ambient, preferentment aigua. És millor beure petites quantitats repetides  vegades 
que molt líquid d’una sola vegada. 
En les activitats de llarga durada no cal esperar a sentir la sensació de set, la set és 
un símptoma de petita deshidratació. 
La hidratació està molt relacionada amb la temperatura ambient, els dies de calor cal 
hidratar-se més insistentment. 
Abans de fer exercici s’hauria d’evitar beure productes làctics o altres líquids de 
difícil digestió. 
Pel que fa als aliments, caldria evitar-los just abans de l’activitat. Si entre la ingesta 
 d’aliments i l’inici de l’activitat física hi ha poc temps, els aliments haurien de ser de 
digestió fàcil, com per exemple la fruita. 
 
- Un equipament i una roba esportiva adequada.  
La roba o l’equipament hauria d’adequar-se a l’activitat i al clima. Per norma general 
cal que els esportistes vesteixin roba transpirable i lleugera, quan fa molta calor, i 
transpirable i d’abric, a l’hivern. En dies de molt sol és aconsellable l’ús de gorra. 
En acabar la sessió, és important dutxar-se i canviar-se de roba. Si no hi ha l’espai o 
el temps de dutxa, és aconsellable canviar la samarreta i abrigar-se. En arribar a 
casa, convé dutxar-se i canviar tota la roba. 
Un aspecte molt important és el calçat. Les bambes haurien d’adequar-se al peu i a 
l’activitat que es realitza. Si bé no cal buscar grans marques, és important que el 
calçat subjecti bé el peu i proporcioni l’amortiment necessari. 
 
6.6.  Etapes en la iniciació esportiva escolar  
Establir etapes per a la iniciació esportiva, definir les forquilles d’edat per a diferents 
tipus d’ensenyaments o continguts no és senzill. La iniciació esportiva i 
l’aprenentatge d’una modalitat esportiva està condicionada per les característiques 
tècniques pròpies de cada activitat i pel procés de desenvolupament i maduració 
individual. 
En línies generals es pot afirmar que els nens/es han de moure’s, i que a major 
experimentació, major bagatge motor i, per tant, més capacitat de resposta davant 
diferents situacions motrius. 
Cada noi i noia té un ritme de maduració propi, mai no s’ha de demanar més del que 
estan preparats/des per fer.  
 
Els intervals d’edat que es presenten són orientatius o dirigits a la majoria dels nois i 
noies i de modalitats esportives. Si es fa referència a nens o nenes que volen 
centrar-se en un esport individual, l’especialització podria començar una mica abans, 
mantenint de totes formes una formació general, un treball equilibrat i l’adaptació 
necessària a les característiques de desenvolupament individuals. 
Una vegada determinades aquestes qüestions prèvies, i amb la voluntat d’establir 
unes etapes generalment adaptables a tots, es defineixen les següents etapes 
d’iniciació esportiva: 
 
 
Dels 3 als 6 anys.  
El treball s’hauria de basar en l’experimentació, normalment individual. La 
intervenció del personal tècnic hauria de consistir bàsicament en la presentació de 
materials diferents, convencionals i no convencionals, de situacions atractives per 
als infants i a vetllar per a la seva seguretat. Els tècnics haurien d’actuar 
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principalment com a observadors i motivadors de les activitats. Les claus de l’etapa 
són l’experimentació i gaudir del moviment. 
 
Dels 6 als 8 anys.  
L’objectiu principal d’aquesta etapa és l’increment del bagatge motriu, que caldrà 
assolir mitjançant l’experimentació, el joc i les formes jugades. El joc serà 
normalment col·lectiu per afavorir la interacció entre els nens i les nenes. És adequat 
presentar jocs d’equip amb algunes normes, les quals haurien de ser clares i 
comprensibles per tots i totes. 
Convindria proposar situacions al més variades possible, amb materials 
convencionals i no convencionals. També es poden plantejar activitats esportives 
adaptant les normes. 
 
Dels 8 als 10 anys.  
Hi ha acord en el fet que aquesta forquilla d’edat és la més adequada per a la 
iniciació esportiva. És l’etapa en què s’evoluciona de les situacions genèriques a 
situacions o habilitats esportives específiques de diferents esports i al coneixement 
del material i normes pròpies de cada esport. Les regles dels esports haurien 
d’adaptar-se en espai, temps i normes a les característiques dels infants. 
Això no vol dir, però, que els nens i nenes s’especialitzin en una modalitat esportiva 
concreta, ja que és molt important que el treball sigui multidisciplinari. Es poden 
introduir elements característics dels esports reglats. Sense entrar gaire en el treball 
de la tècnica, poden presentar-se els moviments bàsics de cada esport (botar una 
pilota, conduir una pilota amb el peu, etc.), de manera que al mateix temps que van 
coneixent els diferents esports i els trets que els caracteritzen, poden començar a 
descobrir les seves preferències. 
 
Dels 10 al 12 anys.  
En aquesta etapa els nois i noies gaudeixen molt del moviment. Sobretot per als 
nois, l’esport és una de les seves formes de lleure preferida. Pel que fa a les noies, i 
sobretot al final de l’etapa, ens podem trobar amb els primers abandonaments, en 
aquest sentit és molt important crear un entorn de pràctica favorable, que no 
discrimini ningú segons el seu nivell d’habilitat. 
En aquesta etapa es pot iniciar el treball de la tècnica i la tàctica específiques, tant 
d’esports individuals com d’equip. S’hauria de començar per les habilitats individuals 
per passar posteriorment a les col·lectives i dedicar més temps a les actuacions 
d’atac que a les defensives. La formació hauria de ser igual per a tots els 
jugadors/es sense especialitzacions de posicions en el terreny, etc. 
Les activitats competitives podran anar adquirint importància sense oblidar mai 
l’aspecte educatiu per davant dels resultats obtinguts.L’important continua essent la 
pràctica i no s’hauria de tenir pressa per obtenir resultats esportius concrets. 
 
7. Oferta d’activitats relacionades amb el Projecte  esportiu de Centre. 
 
 7.1. En HORARI LECTIU des de l’àrea d’EDUCACIÓ FÍSICA: 

• Sessions d’EF. Els alumnes d’Educació Infantil realitzen dues hores de 
psicomotricitat a la setmana (una amb l’especialista i altra amb el 
tutor/a). Els alumnes d’educació primària realitzen dues hores i mitja 
d’EF a la setmana, repartides en dues sessions, una d’una hora i l’altra 
d’una hora i mitja. Si la distribució horària no ho permet es fan les 
modificacions pertinents, tot i així s’intenta que les dues sessions no 
siguin dos dies seguits. 
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• Projectes interdisciplinaris. El centre cada curs durant una setmana 
organitza el projecte interdisciplinari obligatori. El realitzen tots els 
alumnes de l’escola repartits per cicles i cada any s’inclouen al projecte 
objectius i continguts d’educació física, en funció del tema que tracta el 
projecte. 

• Activitats d’investigació.acció. L’escola participa en investigacions que 
es duen a terme des de la universitat de Lleida. 

 
 7.2. En HORARI ESCOLAR  mitjançant la proposta d’ACTIVITATS 
 ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES. 

• Potenciant l’ús de les bicicletes, caminar, patinar, etc. Es realitzen 
unitats didàctiques de BTT, patins de línia, fet que afavoreix el seu ús 
entre els alumnes fora l’horari lectiu, així com activitats a l’aire liure i a 
la piscina 

• Recomanant que les sortides de centre tinguin relació amb activitats 
físiques. Participem sempre a la trobada esportiva de La Noguera i 
intentem anar a les sortides properes amb bicicleta. 

• Aprofitant les festes i celebracions de centre per organitzar 
esdeveniments esportius. A final de curs es realitzen caminades, festa 
de l’aigua, ball a les hores de pati, etc. 

 
 7.3. En HORARI EXTRAESCOLAR  mitjançant la programació d’activitats 
 físiques extraescolars. 

• Possibles franges d’activitats: L’escola realitza activitat esportives 
extraescolars en horari de migdia, tarda, períodes de vacances de 
Nadal i estiu. 

• Característiques de les activitats: L’escola organitza tant activitats 
continues, durant tot el curs escolar, d’octubre a juny; com activitats 
discontinues, estades esportives; i puntuals, com la trobada esportiva, 
el dia de l’activitat física, etc.  

 

També s’organitzen activitats a l’estiu, estades esportives durant els mesos de juliol i 
agost, així com estades per Nadal. 

L’AMPA també organitza activitats esportives per a pares i mares. 
 
Cada curs escolar es concreten les activitats i es constaten a la programació. 

 
8. Actuacions complementàries per l’adquisició d’hà bits saludables. 

A més a més de la pràctica esportiva a través de l’organització d’activitats 
extraescolars i la pràctica esportiva a l’àrea d’educació física, el centre recomana i 
realitza diverses actuacions per difondre hàbits/estils de vida saludables/actius com 
a valors afegits als implícits aconseguits mitjançant l'activitat física  

Algunes d'aquestes mesures fan referència a:  

a) Assegurar que l'alimentació que ofereix l'escola en els menjadors escolars, 
sigui equilibrada, variada i que cobreixi les necessitats energètiques diàries de 
l'alumnat. 

b) Desenvolupar en el període del menjador altres hàbits saludables associats: 
higiene bucal havent dinat, respecte del temps de digestió, promoció de 
l'educació nutricional.  



 20

c) Atendre les revisions mèdiques i bucals periòdiques. 

d) Oferir a les famílies educació nutricional per aconseguir que els hàbits 
saludables d'alimentació continuïn a casa, a través de díptics informatius, 
xerrades o informacions a la web. 

e) Repartir fruita als esbarjos i/o aconsellar que un parell de dies esmorzin fruita.  

f) Realitzar tallers d’alimentació saludable, un per trimestre. 

g) Vetllar per adquirir hàbits posturals correctes: com asseure's en les cadires de 
l'aula, com asseure's davant de l'ordinador a la sala d'informàtica, etc. amb 
activitats puntuals. 

h) Realitzar activitats de concentració, relaxació i respiració un cop al dia, a 
l’entrada a l’escola o després de l’esbarjo. 

i) Penjar al centre, pòsters amb una informació molt visual sobre temes 
relacionats amb la salut, l'activitat física, l’alimentació....  

j) Recomanar la utilització del transport a peu, amb bicicleta o en patins per al 
desplaçament de l'alumnat a l'escola o institut per al foment d'un estil de vida 
actiu i realitzar unitats didàctiques d’aquests esports.  

k) Situar un aparcament de bicicletes en l'entrada del centre per afavorir l'ús 
d'aquest mitjà de transport entre l'alumnat.  

l) Afegir en un lloc proper a la farmaciola del centre, un protocol de primers 
auxilis amb indicacions clares per dur a terme les primeres actuacions enfront 
d'una lesió (per exemple, l'aplicació de gel després d'una contusió o una 
torcedura) mentre arriba l'atenció sanitària corresponent, explicar als alumnes 
aquestes actuacions.  

m) Vetllar per un ús adequat de les motxilles escolars informant a l'alumnat del 
pes recomanat i com portar-la, revisant algun dia d’inici de curs cadascuna de 
les motxilles dels alumnes i modificant, si convé algun aspecte (alçada tires, 
etc).  

n) Realitzar activitats d’educació emocional en hores de tutoria i transversals, per 
a que els alumnes aprenguin a gestionar les seves emocions correctament. 

o) Centralitzar les mesures exposades anteriorment i moltes altres al bloc del 
centre escolar amb enllaços a altres pàgines on trobar més consells per portar 
una vida sana i saludable.  

 
Aquestes mesures es realitzen al llarg del curs escolar, ampliant, modificant o 
adaptant-nos a les possibles novetats o canvis que puguin donar-se. 

 

9. Formació del personal. 

Amb el principal objectiu de que les activitats extraescolars siguin profitoses i que el 
centre mostri una clara coordinació en l’àmbit esportiu es duen a terme un seguit 
d’actuació adreçades als monitors/es. Aquestes activitats responen a: 

♦ Realització d’una reunió a l’inici del curs escolar. 

 En aquesta reunió hi assisteixen tots i totes els monitors d’activitats 
extraescolars, el president de la SEA i el coordinador/a del PCEE que és qui lidera la 
reunió. 
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 Els temes que es tracten fan referència a: 

  - Presentació dels diferents assistents i dades generals (telèfons, 
correu electrònic...) 

  - Explicació de les bases i aspectes generals del PCEE 

  - Normes de funcionament del centre i orientacions metodològiques i 
d’organització. 

  - Directrius per al desenvolupament de l’esport escolar  

  - Protocol d’actuació en cas d’accident 

♦ Informar de les propostes de formació permanent, trobades, competicions i 
informacions d’interès pels monitors/es, a través del correu electrònic. 

♦ Demanar i revisar programacions de les diferents activitats. 

♦ Reunió a final de curs per valorar les activitats i propostes de millora pel 
següent curs escolar.  

 
D’altra banda, les funcions dels monitors  contractats seran: 

• Ensenyar i educar a l’alumnat en les diferents disciplines esportives que 
imparteixin en els horaris que els siguin assignats. 

• Educar en els valors de promoció d’hàbits saludables. 
• Cuidar el material que li sugui assignat. 
• Vetllar per l’adequada utilització de les instal·lacions. 
• Comunicar al coordinador la pèrdua o deteriorament de qualsevol tipus de 

material. 
• Promoure d’altres activitats que siguin d’interés per l’alumnat. 
• Vetllar per la salut dels alumnes durant el transcurs de les activitats. 
• Preparar la cloenda de les activitats. 

 

10. Avaluació del Projecte Esportiu de centre. 

L'avaluació del PES resulta necessària per comprovar que els objectius es 
compleixen i per aplicar elements correctius, en cas que sigui necessari.  

Les accions bàsiques en aquest procés d'avaluació estaran constituïdes per:  

• La definició del indicadors d’avaluació, amb la concreció del grau d’assoliment. 

• L’elaboració de la memòria anual (informe memòria del PCEE i memòria 
descriptiva).  

• L'avaluació del projecte (punts fort i febles) i la concreció de propostes de millora.  

Els instruments que es poden utilitzar per a l’avaluació i valoració fan referència a : 

  - Enquesta a l’inici de curs als alumnes. 

  - Enquesta en finalitzar les activitats. 

  - Informe de valoració de cada alumne. 

  - Valoració conjunta en la reunió de fi de curs amb els monitors. 

  - Valoració del resultat de l’acte de cloenda per part de les famílies. 
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11. Annexos 

 

Cada curs es concreten les programacions de les activitats extraescolars i es revisa 
l’inventari, es pot consultar a les dades de cada curs. 
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