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ACTIVITATSDETARDAAL’ESCOLA 

ACTIVITATSE SPORTIVESG
 EIEG 
ACTIVITATAMBPATINS 
Aquivadirigit?Anens/esdeP4–6è. 
Quèfarem?Iniciacióalesactivitatsambpatinsilesdisciplines
esportivesqueenvoltenaquestesport. 
Quanhofarem?Dimartsde16:30ha18:30h. 
Aonhofarem?Pistapoliesportivaexterior 

GIMNÀSTICARÍTMICA 
Aquivadirigit?Anens/esdeP4–6è. 
Quèfarem?IniciacióalaGimnàsticaRítmica(balls,
coreografies,aparells,escalfaments...) 
Quanhofarem?Divendresde16:30ha18:30h. 
Aonhofarem?Pistapoliesportivaexterior/gimnàs. 
ESCOLABASQUET N
 OVETAT

ESCOLAFUTBOLSALA 
Aquivadirigit?Anens/esdeP4–6è. 
Quèfarem?Iniciacióalfutbolsalaamblesseves
característiquesinormesdejoc 
Quanhofarem?Dijousde16:30ha18:30h. 
Aonhofarem?Pistapoliesportivaexterior 
INICIACIÓESPORTIVA 
Aquivadirigit?Anens/esdeP3–P4. 
Quèfarem?Iniciacióesportiva,psicomotricitat,ijocs 
pre–esportius 
Quanhofarem?Dillunsde16:30ha18:30h. 
Aonhofarem?Gimnàsescola/Exterior 



Aquivadirigit?Anens/esde1r.–4t.. 
Quèfarem?Iniciacióalbasquetamblesseves
característiquesinormesdejoc 
Quanhofarem?Dimecresde16:30ha18:30h. 
Aonhofarem?Pistapoliesportivaexterior. 




*perapoderrealitzarlesactivitatshihauràd’haverunmínimd’inscripcions. 
Les activitats inclouen: La programació de les activitats,serveidemonitoratge,tècnicsespecialitzats,assegurançamèdica,
material fungible d’activitat, participació a les trobades d’escoles esportives. (Les exhibicions, campionats i el lloguer de
vestuarinos’inclouendinsdelpreu.) 
Horarig
 enerald
 ’activitats: 
16:30h:R
 ecollidad
 elsn
 ens/esq
 uef aranl’activitatp
 erp
 artd
 elst ècnicsim
 onitors. 
16:35ha
 1
 7:00h:B
 erenarip
 reparar-sep
 erl’activitat. 
17:00ha
 1
 8:25h:A
 ctivitat/ S essió. 
18:30h:R
 ecollidad
 elsn
 ens/esp
 erp
 artd
 elsp
 ares. 



FutbolS ala:( P4- 6
 è) 
Conèixerl’esportdelfutbolsalaambtoteslessevesnormes,característiquesipeculiaritats.Elscontingutsatreballarseranla
passada,laconducció,elxut,elregat.Treballaremlesdiferentsposicionsalcamp(rolsatac–defensa),latècnicailatàctica. 
Totesfaràatravésd’exercicis,jocsiminipartits–temafinalsambpossibilitat(mésendavantiambprèviavaloraciódelcos
tècnic) departiciparenalgunestrobadesesportives. 


Activitata mbp
 atins:( P4- 6
 è) 
L’activitatambpatinsNOéselmateixqueladisciplinadel“patinatgeartístic”.Elsobjectiusprincipalssoneldesenvolupament
delescapacitatfísiquesimotriusatravésdelpatinsiaconseguirundominisobreaquests. Elscontingutsatreballarseranla
familiarització amb l’activitat dels patins (posició bàsica, caigudes, equilibris, girs i frenades) i més endavant activitats de
perfeccionament ( circuits d’habilitat, ziga-zagues, saltar obstacles i figures). Normalment treballarem apartirdetasques,
exercicisijocs.Finalment,tambétractaremalgunesdelesdisciplinesesportivesqueesfanambelspatins:Patinatgeartístici
hoqueiambpatins. 
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GimnàsticaR
 ítmica:( P4- 6
 è) 

Treball de l’esquema corporal, activitats i jocs de coordinació motriu, preparació musical i rítmica (diferents espais i
músiques). Preparació d’activitats a través de jocs motrius adaptats, tècnica bàsica corporal,experimentacióambaparells
(masses,pilotes,cordes),activitatsrítmiques(similaral’aeròbic) 
Treballsdecoreografiesiexhibicionsindividualsigrupals. 


N
 OVETAT 
Facilitemladescobertad’aquestesportd’unamaneratotalmentlúdicaiambunametodologiad’aprenentatgebasatenjocs,
descobrimentguiatiresoluciódeproblemesperpartdelsnousjugadorsijugadores. 

BÀSQUETD’ESCOLETA.1r-2n 
OBJECTIUSDEL’ETAPA: 
●Orientar-seenl’espaiambrelacióaunmateixialsaltresutilitzantlesnocionstopològiquesbàsiques. 
●Equilibrarelcosadoptantdiferentspostures,ambcontroldelatensió,larelaxacióilarespiració. 
●Desplaçar-se,saltar,girar,llançar,rebreimanejarobjectesdeformadiversa,variantlesposicionscorporals. 
●Identificarcomaaccionssaludableselshàbitsd’higienepersonalassociatsalarealitzaciód’activitatsfísiques. 
●Participarigaudirenelsjocsajustantlapròpiaactuació,pelquefaaaspectesmotriusiderelacióambelscompanys. 
●Col·laboraractivamenteneldesenvolupamentdelsjocscol·lectius,mostrantrespecteiresponsabilitat. 

BÀSQUETD’INICIACIÓ.3r-4t 
OBJECTIUSDEL’ETAPA 
●Buscaremunequilibrientrelapropostadejocspreesportiusiesportiusaplicatsalbàsquet,ieltreballpropidel’1c0<3c3,
segonsl’etapa.Aquestsjocstindranunobjectiutècnic-tàcticmésenllàdelapròpiapràcticalúdicaiensservirand’introducció
alpropijoc. 
●Potenciaremeljocdebotpertalquelajugadoraespuguiexpressarindividualmenti,alavegada,puguimillorarlesseves
habilitatsamblapilota.Aixòincloulaprogramaciód’unbontreballdedomini,percepció,decisióiexecucióamblapilota. 
CONTINGUTSDEL’ETAPA 
Atac
●Posicióbàsicad’atac.Recepcióitripleamenaça.Flexió. 
●BallHandling.Recuperaciódepilotesdividides.Salvar-la. 
●Paradesdesprésdebotipassadaenunidostemps.Pivotacionsendavant/enrere. 
●Sortides.Oberta/tancada.Amagarpilota.Arrossegar-la. 
●Bot.Deprotecció.Agafaraire.Decontraatac.Lateral.Diferentsalturesiamplituds. 
●Tir.Bonamecànica.Estàtic.Tirlliure. 
●Entradesacistella.Doscostats.Doblepas.Pascanviat.Pasdiagonal.Extensions. 
●Canvisdemà.Perdavant.Peresquena.Reversperaavançar. 
●Passades.Identificartipus.Sobrecap.Depit. 
Defensa 
●Posicióbàsicadedefensa.Manspreparades.Flexió. 
●Desplaçamentslaterals. 
●Pressió.Ballarambl’atacant.Líniesdepassada. 
●Anticipació.Recuperació. 
CONTINGUTSTÀCTICS 
Atac
●Organitzacióespacial.Allunyar-sedelapilota.Ocuparcantonades.Contraatac.Totescorrendesprésderebot,recuperadao
cistella.Progressarambbot.Passadescurtes. 

Defensa 
●Balançdefensiu.Reacció.Emparellaments. 
●Defensaalajugadorasensepilota.Triangulacions.Costatforticostatfeble. 
CONTINGUTSFÍSICS 
● Llançaments i recepcions. Punteria. Una iduesmans.Rosques.Desplaçaments.Diferentsdireccions.Peucoix.Dospeus.
Diferentsamplituds.Saltsigirs.Reacció.Accionscombinades. 
Escolad
 eb
 àsquet( 1r.- 4
 rt)
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●Treballdevelocitat.Reacció.Desplaçament.Ambisensebot/passada. 
CONTINGUTSCOGNITIUS 
●Situacionsonhagind’escollirinici/finalització.Estàtic/enmoviment. 
●Situacionsonhagindereaccionaral’estímulvisual/tàctil.Defensiu/ofensiu. 
CONTINGUTSSOCIOAFECTIUS 
●Jocsdecol·laboració. 
●Felicitacions.Èmfasi. 
●Contacteicomunicacióentrejugadores. 


EscolaE sportiva:( P3iP
 4) 

Dinsdelapsicomotricitatdesenvoluparemleshabilitatsmotriusbàsiquesatravésdesituacionslúdiquesijocspre-esportius
tot utilitzant els diferents sentits i manipulant diversos objectes (pilotes, aros, cons...) treballarem la lateralitat i
interioritzaremlesnostrespartsdelcos. 




ACTIVITATC
 LUBV
 OLEIBOLA
 VAPG
 IRONA  
VOLEIBOL 
Aquivadirigit?Anens/esde3r.a6è. 
Quèfarem?Voleibol 
Quanhofarem?Dillunsde16.30ha18.00h. 
Aonhofarem?Pistapoliesportivaexterior. 



Elvoleibolésúnicinetperquèésundelspocsesportsd'equiponnohihacontacte.Estractaqueundelsdosequips,dividits
perunaxarxa,aconsegueixifercaurelapilotaal'altrecampatravésdelcolpeig.Peraconseguirelpuntnecessitespassar-la
bé al company d'equip, en conseqüència, és un dels esportsméscooperatiusonaprendran,atravésd'unnoumètode,la
lògica del joc, a gestionar lesemocionsd'unapilotaal'aire,adquirirhabilitatssocialsi,sobretot,motrius.Enresum,ésun
esportúnicipocconvencionalonelnombredejugadorsijugadoresvaenaugmentanyrereany. 

Tindran3-4trobadesal’anyambaltresescolesdeGirona. 
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CLUBAMPAMARTAMATA 


ACTIVITATSFORADEL’ESCOLA 

Aquestanycontinuemunalíniad’activitatsqueesfanforadel’escolaienlesqualsl’AMPAnomésparticipaenl’acorddepreu
especialperalssocisdel’AMPA.Lesempresesquedemomentensofereixenaquestaopció,ques’had’acreditarambelrebut
depagamentdesocidel’AMPA,són: 

EMPRESA
AVANTATGE
INSCRIPCIONSIPAGAMENT 

ESCOLADEBALLAVANÇA

5€descomptealmes

PISCINADESALT

50%

descompte

directamental’escoladedansa

enviantcorreuelectrònic,d
 atalímitel31dejuliola 
extraescolarsmartamata@gmail.com, un cop confirmada la
plaça es realitzarà el pagament a l’AMPA via transferència
bancària. 





ESCOLAD
 EB
 ALLA
 VANÇA 

És unaactivitatmitjançantlaquals’explorenis’experimentenvarisritmessegonslanecessitatdecada
grup 
d’alumnes. Comptem amb un equip de professors/esespecialitzats/esenFunky,HipHop,ZumbaKidsi
DansaCreativa. 
Tambéestreballaranelssegüentsaspectes: 
-Psicomotricitat:descobrimentdelcos,lateralitat,coordinació,equilibrietc. 

-Interpretaciómusical. 
-Expressiócorporaliimprovisació. 
-Jocsdeball:desenvolupamentdeltreballenequipiintegració. 

TotselsalumnesdeP3a6ètindranl’oportunitatafinalsdecursderealitzarunaexhibiciódel’activitat. 

PreusAmpaMartaMata: 30€/mes1horaalasetmanai45€/mes2horesalasetmana 

Elsh
 orarisdisponiblesactualmentsónelssegüents: 
-S
 UPERESTRELLES(2015–2017):Dillunsidimecresde17:30a18:30 
- LITTLEDANCERS (2012–2015):Dimartsidijousde17:30a18:30 
-DON’TSTOPTHEMUSIC (2009–2011):Divendresde18:00–19:00 
-MISSISBOO(2010):Dimartsidijousde17:30a18:30(Grupdecompetició) 
-BELIVING (2011–2013):Dimartsidijousde18:30a19:30(Grupdecompetició) 
-POSITIVEMOVE (2009–2010):Dimartsidijousde18:30a19:30(Grupdecompetició) 
-K-POP(2007–2011):Dimecresde18:30a19:30 
-FUNDATION–CHOREO(2006–2010):Dimartsde18:30a19:30 

Enstrobemal’AvingudaMontilivinúmero9,ielnostrehorarid’atencióalpúblicésdedillunsadivendresde8ha22:30h.Si
hodesitgestambéetpotsposarencontacteambnosaltresatravésde: 
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C
 ontacte: (+34)619457249/972203851, E-mail: e scola@ballsavanca.cat 

www.ballsavanca.cat 





PISCINAD
 ES ALT 
Classesdenatacióperatotselsnivells 

El preu d’inscripció és del 50 % de descompte respecte del públic general. Correspon al d‘abonat de la piscina amb un
suplementde3€.Calferlainscripcióatravésdel’AMPAelsdiesd’inscripció. 

Elspareshand’acompanyarelsnens/esalapiscina.Calinformarsielsnens/esvanambbombollaosense. 
Espotescollirqualsevolfranjahorària,semprequehihagiplacesdisponibles.Divendresidissabtessónmésdifícils.Totsels
germans/esdelsnens/esquevaginal’escolatambéespodraninscriurebeneficiant-sedelpreudelssocisdel’AMPA. 
S’hadepagarelcurssencerinoesretornenelsdinerssotacapconcepte.Nomésenelcasques'anul·lil’activitat. 

Inscripcions: 
- EXCLUSIVAMENTATRAVÉSDEL’AMPApercorreuelectrònical’adreçae xtraescolarsmartamata@gmail.comabans
del31dejuliol.Esconfirmaràladisponibilitatdeplaçamitjançantcorreuelectrònic. 

Mésinformacióalawebdelapiscina:h
 ttp://uesports.cat/ca/centre-salt.html 
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CLUBAMPAMARTAMATA 


ACTIVITATSON-LINEFORADEL’ESCOLA 


ACADÈMIAM
 ECAC
 ENTRE 

Famésde30anysqueMecaCentretreballaconjuntamentambAMPAsdetotelterritoriperproposaruncatàlegd’activitats
extrascolarsampli,entretingutivariatamblafinalitatque s’adaptialarealitatinecessitatsdelsalumnesdecadaescola,amb
flexibilitatd’horaris,cobramentsigestió. 
Acontinuació,usdeixemuntrípticinformatiupera informar-vosdelseuventalld’activitatsextraescolarspelcurs2021-2022
peralumnesd’educacióprimària,pensadesperquètotselsnensinenescomplementinlasevaformaciód’unaforma
divertida,lúdicaiestimulant. 

Concretament,pelquefareferènciaalscursosdemecanografia,elcentreofereixclasseson-lineperalumnesde3era6ède
primària,ambdiversitatd’horarisdisponiblessegonsdiesinivelldelsalumnes. 
Contacte:(+34)972610287/972300482,E - mail:m
 ecacentre@mecacentre.com 
Inscripcionsdirectamental’escolademecanografiaacreditantrebutdepagamentdesocidel’Ampa. 









