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Les activitats extraescolars ofereixen als infants i joves la possibilitat de realitzar
activitats de lleure al seu entorn. Són activitats que tenen una durada llarga, de tot el
curs, i una temàtica concreta.

En alguns casos responen a una demanda social que permet fer compatibles els
horaris laborals de les famílies amb l’atenció dels infants i, en d’altres, tot i que no
existeix aquesta necessitat concreta, les extraescolars ofereixen la possibilitat als
infants de participar en activitats que els agraden i que surten fora de l’àmbit lectiu,
però que també són activitats educatives.

Amb aquest projecte volem anar més enllà i fer realitat un projecte identificat amb
l’entorn i crear un itinerari on el jove pugui participar més enllà de l’etapa i horari
escolar.

Des de La Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai, us presentem el programa
d’activitats extraescolars proposat específicament per adaptar al vostre Institut a
partir del treball coordinat amb els agents educatius implicats.



• Fer una proposta d’objectius i de mitjans educatius adients a cada edat,
desenvolupant una programació a partir de la qual treballin els monitors i les
monitores.

• Tenir un equip de monitors especialitzats per a cada tipus d’activitat.

• Realitzar un seguiment acurat del projecte, concretant diferents reunions al llarg del
curs per ajudar els educadors a interioritzar els valors a transmetre i així, tots treballar
en una línia comuna.

• Fomentar les pautes de comportament i actitud relacionades amb el fet de formar part
d’un grup.

• Potenciar la relació i convivència entre els companys/es dins de l’aprenentatge.

• Desenvolupar l’esperit crític constructiu, les inquietuds i la capacitat d’expressió de les
emocions per gaudir d’una bona comunicació i interacció.

• Fomentar itineraris de continuïtat.

• Qualitat i equitat

• Fomentar la identificació i generar identificació amb l’entorn.



Oferta 
d’activitats 
de qualitat

Conduïdes per un professional de 
l’especialitat

Dimensió de l’activitat més enllà 
de l’horari lectiu

Que  promogui la xarxa 
associativa local 

Línia de treball comú entre tots 
els agents educatius   

Coherència i homogeneïtat 



Partim d’una direcció general que marca les línies d’actuació de l’entitat. El tècnic/a de
seguiment serà el responsable de la implantació del projecte global, vetllant pel
correcte funcionament de les activitats i liderant la proposta a l’institut; l’equip de
monitors/es de les activitats; i els òrgans de suport extern que garanteixen un bon
funcionament estructural i funcionament de la proposta d’extraescolars.

Òrgans 
de 

suport

DIRECCIÓ GENERAL FUNDESPLAI

TÈCNIC DE SEGUIMENT

EQUIP. ACTIVITATSESCOLA/
AMPA



TÈCNIC/A DE SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El tècnic de seguiment es una figura clau per homogeneïtzar la nostra proposta,
mantenint uns criteris comuns des de la seva perspectiva global, estableix sinèrgies,
esdevé un suport en la planificació, execució i valoració del projecte i manté el lligam
amb els diferents agents o entitats vinculades a aquest, això com també vetlla per
trobar noves oportunitats que l’enriqueixin.

Descripció Persona encarregada coordinar el projecte d’extraescolars 

Tasques  a 

realitzar

 Homogeneïtzar el projecte extraescolars
 Fer la planificació anual
 Desenvolupar les planificacions quinzenals pel coordinador/a
 Contacte i seguiment amb les entitats vinculades
 Coordinació de les activitats de gestió directa
 Cerca i recollir propostes de noves activitats
 Temporitzar el ritme del curs

 Organitzar i assistir a les reunions de coordinació de l’equip

 Plantejar propostes de formació per a l’equip

 Seguiment del funcionament de les activitats

 Suport a les jornades puntuals i complementàries de les

entitats

Perfil acadèmic 

i professional

 Títol de Director de lleure o formació acadèmica de grau mig/ 

superior en l’àmbit de l’educació



L’EQUIP DE MONITORS/ES

Descripció Persona encarregada de dirigir l’activitat

Tasques  a 
realitzar

 Programar l’activitat segons les necessitats detectades
per la comissió d’Activitats Extraescolars

 Desenvolupar l’activitat
 Educar el grup de nens/es, pedagògica i tècnicament
 Planificar i executar les sessions
 Comunicar-se amb el tècnic de seguiment i les famílies
 Assistir a les jornades puntuals i/o complementàries
 Passar llista i informar d’incidències
 Participar en el creixement integral del nen/a

Perfil acadèmic
i professional

 Monitor/a especialista en la seva activitat



Aquesta activitat pretén treballar l’educació en la disciplina física i mental que
associa pràctiques de meditació.

L’activitat en sí ens ajudarà a treballar tot el relacionat amb la responsabilitat
dins d’un mateix. Intenta buscar el benestar físic i mental de cadascú de
nosaltres, mitjançant la relaxació.

Ens permet treballar la identitat, el coneixement de la cultura, el treball sobre un
mateix...

En aquesta activitat, també es podrà aprendre que el ioga es una sabiduría
pràctica que avarca cada aspecte de l’ésser d’una persona. Ensenya a
evolucionar mitjançant el desenvolupament de l’autodisciplina.

Objectius educatius

•Millorar les habilitats mantenint l’equilibri
a través dels moviments que necessitem
per assegurar la salut física, amb les
tècniques de meditació.

•Treballar de manera lúdica i participativa
la coordinació entre el moviment i la
respiració.

•Transmetre diversos valors i actituds a
través de la relaxació

IOGA



Aquesta activitat té com objectiu desenvolupar el coneixement corporal, amb llurs
limitacions i possibilitats: concentració, relaxació, ritme amb la intenció de realitzar un
acte/actuació expressiu i comunicatiu.

La metodologia serà activa, dinàmica i participativa partint d’activitats atraients que
engresquin els nois i les noies a partir d’exercicis de relaxació, improvisacions, situacions
espaial, treball de textos.

El teatre aporta també diferents visions de la vida; quan un és actor aprèn a
representar, a situar-se en el lloc d’una altre persona o bé d’una altre situació. En
aquest sentit, l’expressió teatral ajuda a l’Infant a comunicar-se amb el món de manera
diferent.

D’altre banda en aquest taller es treballarà també la importància de l’escenografia i per
tant s’aprofundirà en tècniques concretes de caire més manual per tal de construir
escenaris, vestuari, complements que facilitin la identificació tant dels personatges com
dels espectadors a l’obra.

A més, es pot crear un espai perquè els infants expressin les seves angoixes, dubtes,
preocupacions... i poder treballar-les a partir de la interpretació.

L’activitat de teatre farà servir una metodologia de projectes, així el grup de l’activitat
haurà de decidir quina obra de teatre volen realitzar i, a partir d’aquí, es podran anar
definint, juntament amb el grup, quins passos hem de donar per aconseguir l’objectiu
final.

Aquesta activitat compta amb tres
eixos de feina:

•Treball de tècniques per a potenciar
l’expressió corporal i oral.

•Treball d’una obra de teatre per a
representar a final de curs i fer una mostra
amb totes les famílies.

•Treball amb les famílies perquè hi
col·laborin en la fabricació de disfresses i
de decorats de l’obra de teatre, això ajuda
a que les famílies coneguin i s’impliquin en
les activitats dels seus fills/es.

TEATRE



Les activitats extraescolars d’anglès van dirigides als joves. Per tal de facilitar
l'aprenentatge proposem 2 tipus d’activitats diferenciades:

• Visualització de sèries d’actualitat. Mitjançant diferents sèries, capítols
en versió original, volem captar l’atenció dels joves.

• Grups de conversa. Treballarem per tal de mantenir converses a partir
de tot el visualitzat amb anterioritat. Els nois/es tindran la fita d’establir
converses entre el grup d’iguals a partir d’unes pautes/guió
proporcionat i supervisat per el/la monitor/a.

Mitjans Educatius

La metodologia és fonamentalment lúdica, intentant fer qualsevol de les activitats
més atractiva i motivadora treballant la part auditiva, visual i oral. Potenciant la
familiarització amb la llengua estrangera de forma lúdica associada amb el joc és
fonamental per al seu aprenentatge progressiu. És important que els infants no
només aprengui vocabulari sinó que el generalitzen a altres contexts.

Tenint en compte les característiques, desenvolupament i capacitats, treballarem
bàsicament amb listening i speaking.

• Durant el curs anirem desenvolupant totes i cada una de les destreses
per al bon aprenentatge de la llengua: listening, speaking, reading and
writing, però fonamentalment les dues primeres.

L’objectiu d’aquesta extraescolar no només
és l’aprenentatge de l’anglès sinó que
també cerca promoure la convivència, el
treball en equip i la integració.

El jove és el protagonista del procés
d’aprenentatge
Anglès extraescolar està basat en
l’aprenentatge i reforç de l’anglès com a
tercera llengua. Metodologia activa i
comunicativa en la qual els participants
desenvolupen totes les destreses
necessàries per l’adquisició d’aquest
idioma.
• Pretenem que els nois i noies

aprenguin a comunicar-se, primer
entenent i després parlant.

• Entenem la producció del llenguatge
respectant el ritme de cadascú.

• La metodologia és sempre
interactiva: especialment l’expressió
oral i la comprensió auditiva.

ANGLÈS



Dintre de les activitats extraescolars, també es important un espai on poder 
continuar creixent en aquesta etapa d’institut.

Les aules d’estudi proporcionen un lloc dintre del recinte del mateix institut, on 
permet als joves destinar aquella estona a les tècniques d’estudi, promovent un 
espai on poder estar de manera tranquil·la, resolent dubtes i seguint el camí del 
coneixement.

A més de buscar estratègies educatives per la preparació i realització de treballs, 
exàmens, deures, ampliació de coneixements...

L’objectiu d’aquesta extraescolar no només
és l’aprenentatge en les modalitats
treballades durant les hores lectives sinó
que també cerca promoure la convivència,
el treball en equip i la integració.

El jove és el protagonista del procés
d’aprenentatge
I el dotarem amb un monitor/a per tal de
poder resoldre dubtes i ajudar en aquells
moments que més ho necessitin

Objectius educatius

• Afavorir hàbits d’estudi i organització de
tasques escolars entre els joves

• Garantir un espai d’estudi adequat a
tothom, amb l’acompanyament d’un
adult.

AULA D’ESTUDI



L’esport dins del projecte d’activitats extraescolars volem que possibiliti:

• Oferir als joves una proposta esportiva adients a la seva edat, de bona qualitat,
saludable i recreativa...

• Un espai de joc educatiu per a nois i noies en el seu temps lliure.

Un espai adient afavoridor de l’activitat en equip, el desenvolupament personal, i
l’esperit lúdic...

Uns companys amb els que compartir experiències vitals i senzilles.

• Adquirir habilitat i domini de tècniques esportives.
• Un espai integrador dels joves, siguin quines siguin les seves capacitats.



Marc pedagògic

Objectius de l’esport a les extraescolar
• Fer de l’esport un temps de vivència positiva, que ajudi a l’Infant en el

desenvolupament de la seva personalitat, tot potenciant l’educació per a salut i
la participació.

• Possibilitar activitats de joc o d’aprenentatge tècnic en base a una ambient de
grup agradable, de lleure i d’amistat.

• Fomentar la il·lusió i l’estima per tot allò que ens envolta, tot incidint en
l’esperit crític i constructiu.

• Educar en els hàbits d’ordre social, afavorint actituds responsables i autònomes.
• Afavorir la integració d’infants amb distintes capacitats.

A l’hora de treballar l’activitat esportiva donarem molt valor a la no competitivitat,
tot i que es treballarà per la superació personal i pel treball en equip, tindrà més
valor tota la vesant de valors dins l’esport:
• Que tots els nois i noies hi participin.
• Que siguin respectuosos amb el contrari i amb l’àrbitre.
• Que siguin respectuosos amb les instal·lacions esportives que utilitzin i amb el

material emprat.
• Que tinguin cura de la higiene personal.

També es treballarà per implicar a les famílies en l’activitat esportiva, des del
respecte al adversari, el valor al compromís, a l’esforç per part de tots els nois i
noies...



Tipus d’activitats i metodologia

Les activitats esportives tindran totes un esquema comú on es trobin a cada sessió
tres moments importants:

Escalfament A l’inici de la sessió caldrà realitzar exercicis per tal de preparar el

cos per l’activitat esportiva que passarem a practicar. És important que aquesta
activitat sigui progressiva i que comenci amb exercicis molt lents, per anar
incrementant, poc a poc, la intensitat.

Activitat Un cop escalfat, el cos ja està preparat per a la realització de l’activitat

esportiva concreta. Tot i això caldrà adequar els exercicis a l’edat dels infants i al
seu desenvolupament motriu i físic, de manera que no forcem massa el cos, ja que
ens podríem fer mal, i que no fem exercicis massa fàcils per la capacitat dels nens i
nenes, ja que sinó no treballaríem cap aspecte corporal.

Relaxació Al final de l’activitat es faran uns 10 minuts d’exercicis de relaxació, de

manera que fem descansar el cos progressivament fins a la parada de l’activitat.
Hem de pensar que després d’un esforç físic no podem parar de cop, sinó que ens
hem d’anar acostumant a la parada.

També és important que fem conscients als joves d’aquests tres moments de
l’activitat, de manera que quan ells realitzin activitat esportiva pel seu compte, o
amb la seva família o amics, sàpiguen quins són els tres estadis que hem de
treballar.



L’ Atletisme és un esport que agrupa diverses disciplines.

Al principi de l'entrenament d'un atleta, aquest comença practicant moltes
proves i molt diverses. Amb el temps, l'esportista s'anirà especialitzant, d'acord
amb les seves habilitats i preferències. Si l'atleta no té cap prova "especial" pot
dedicar-se a fer proves combinades.

L’objectiu d’aquesta activitat, es que els joves puguin trobar un espai d’esport,
en el qual es poden anar coneixent a ells mateixos i anar modelant els seus
gustos i interessos per diverses disciplines esportives. Ja que, l’atletisme, així ens
ho permet.

Objectius educatius

•Desenvolupar velocitat i reacció

• Aprendre a respectar l’espai, el joc, als 
companys i el material.

• Parar atenció a l’hora d’explicar el 
desenvolupament i tècniques de l’esport 
en concret; com es durà a terme i les seves 
normes, per poder realitzar-ho amb èxit.

ATLETISME



Aquesta activitat esportiva, permet participar tant a nois com a noies de la
mateixa manera. I un eix important en la nostra proposta educativa, es
precisament, la igualtat entre ambdós generes.

A més de ser una disciplina esportiva, no gaire practicada a les escoles/instituts,
considerem que pot ser una proposta molt interesant. Aquest, també ens ajuda
a complementar-nos amb la resta de companys, la necessitat de ser un equip, ja
que tots els participants son igual d’importants.

El Volei, permet fer una rotació obligatòria dels jugadors i això fa, que tot l’equip
pugui jugar en diferents posicions i per tant el valor com equip prengui més
importància.

Objectius educatius

•Desenvolupar velocitat i reacció

• Aprendre a respectar l’espai, el joc, als 
companys i el material.

• Parar atenció a l’hora d’explicar el 
desenvolupament i tècniques de l’esport 
en concret; com es durà a terme i les seves 
normes, per poder realitzar-ho amb èxit.

VOLEIBOL



La dansa s’entén com un llenguatge que tenim i que podem desenvolupar per
millorar la nostra capacitat de comunicació. Treballarem per conèixer tots els
continguts d’aquest llenguatge, però no només des de les bases de la dansa
tradicional, sinó també a partir de la recerca del moviment personal de cada
infant.

L’objectiu d’aquest taller és que el grup de nens/es desvetllin la sensibilitat
envers l’expressió que surt del propi cos, perdent la vergonya i projectant-se cap
a la resta. Es treballa la coordinació, la psicomotricitat gruixuda, el ritme...es
gaudeix i produeix un gran benefici emocional.

A partir de la dansa i la música es pretén desenvolupar diferents habilitats i
destreses en l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori
de ritmes, músiques i cançons.

La dansa és una tècnica que es pot practicar amb totes les edats i genera vincles
de relació.

Aquesta activitat compta amb tres
eixos de feina:

•Treballar la pròpia presència a l’espai
compartit integrant moviment rítmic
respirat, sensació, emoció, pensament i
expressió.

•Integrar les bases de la dansa per aplicar-
les a l’àmbit artístic, personal, pedagògic,
social i terapèutic

DANSA



Els monogràfics tracten temes concrets amb una temàtica particular. Per als
joves, pot ser molt enriquidor donar a conèixer altres alternatives a activitats,
aportant així, diversitat cultural en els continguts i pot resultar més atractiu el
fet de tenir una duració determinada en el temps.

Proposta de Monogràfics:
- Fotografia
- Ciberseguretat

MONOGRÀFICS


