Psico/Iniciació esportiva
-La Iniciació esportiva es l´ aprenentatge i millora de la lateralitat, la distribució de l’espai, la
coordinació a partir de jocs didàctics.
S’engloben un conjunt d’activitats destinades a potenciar el sistema motriu del nen/a, el que es
pretén es que cada alumne pugui gaudir duna practica esportiva polivalent, permetent conèixer tots
els rols que conté tant l’esport individual com el col·lectiu.
El terme psicomotricitat integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques
sensoriomotrius en la capacitat de ser i de expressar-se en un context psicosocial.
-OBJECTIU: Com a objectius prioritaris de l´activitat es que el l’alumnat es vagi familiaritzant als
esports tant individuals com a col.lectius…el que pretenem es que els nens passin una estona
entretinguda amb la idea de que vagin agafant nocions bàsiques de varis esports, a més de realitzar
una pràctica esportiva saludable i eficient sempre agafat de la mà del tema de la psicomotrocitat
básica que és molt important en l´etapa de creixement de l´alumne.
Durant el curs es realitzarà varies activitats amb l´alumnat, desde clases obertes on les families
podrán gaudir del que han après els seus fills/es durant els trimestres, també durant el curs es
celebrarà una activitat conjunta al Xikipark de la ciutat, el que pretenem es que els nens/es puguin
realitzar una activitat diferen, divertida i sociabilitzadora.

-44 euros trimestrals 1 día a la setmana.
-69 euros trimestrals 2 dies a la setmana.
-Dies: Dimarts i Dijous.
-Horari: De 16.45h fins a les 18.15h
-Activitat dirigida a:
-P3-P4

-Cal remarcar que per realitzar qualsevol extraescolar s´haurà de ser soci de l´AMPA.
-Inscripcions via safata d´extraescolars situada a la secretaria de l´escola, o mitjançant mail
únicament a (fran.coordinacio@gmail.com)
-Els pagaments seràn trimestrals, en cas de que l´alumne comenci a mitjans de trimestre el
cobrament serà proporcional.
-Per qualsevol dubte o problema contactar UNICAMENT VIA WHATSSAP al telèfon 671402060,
o via mail a (aegfesports@gmail.com).
-O tots els dimarts i dijous a la sala polivalent de l’escola de 16.45h a 18.15h.

Activitats extraescolars curs 2018-19
DADES DE L´ALUMNE/A
Nom i cognoms Curs que realitzarà l´alumne Telèfon de contacte (pare i/o mare)-

( Encerclar els dies desitjats)
Per a nens i nenes
ACTIVITATS

Nivell

Iniciació esportiva i psicomotrocitat

-P3-P4

Dies
Dimarts

Dijous
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