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1. Introducció 

Tot un món busca en les activitats motrius organitzades, una orientació que 

permeti als seus alumnes una millora en la seva qualitat de vida, el seu 

rendiment, una repercussió en la seva salut i una millora del seu benestar i oci. 

 

La metodologia de treball dels professionals de Tot un món es caracteritza pel 

seu caràcter horitzontal. Tots treballem com a un i tots aportem idees noves i 

originals. 

 

L’objectiu principal dels extraescolars es fer gaudir als participants de la 

manera més divertida i apassionant a través de l’esport, utilitzant el joc com a 

eina per a treballar valors com el respecte, l’amistat, el treball en equip, l’esforç, 

la higiene... entre d’altres que són fonamentals en la formació dels grans i 

petits. 

 

2. Objectius generals 

Els objectius generals que ens plantegem són els següents: 

 Vivenciar i experimentar diferents situacions per millorar la motricitat dels 

nens i les nenes. 

 Fomentar la pràctica d’activitat física: 

o Conèixer i practicar diferents esports individuals i col·lectius. 

o Fomentar valors esportius i socials jugant i divertir-nos 

(companyerisme, cooperació, respecte,...). 



 
o Fomentar el respecte envers la resta de companys i monitors/es. 

 Aprendre a compartir el material utilitzat. 

 Millorar l’autonomia personal. 

 

3. Proposta de l’activitat extraescolar de Multiesport 

 

El període de l’activitat Extraescolar de Multiesport de l’Escola Pedra Blanca de 

la Pera serà del dimecres 18 de setembre de 2019 fins al dimecres 27 de maig 

de 2020, ambdues dates incloses. 

 

 Edats:  

o Grup 1: De P4 a 2n de primària. Psico/Escola esportiva (iniciació 

als diferents esport a través del joc) 

o Grup 2: De 3r a 6è de primària. Psico/Escola esportiva (iniciació 

als diferents esport a través del joc) 

 Dia: dimecres. 

 Dia de portes obertes: dimecres 18 de setembre. 

 Mesos: del setembre de 2019 fins al maig del 2020. 

 Horari: de les 14.00 h a les 15.00 h. 

 Important: cal portar roba d’esport i aigua. 

 Lloc: pati o gimnàs de l’escola de la Pera. 

 Activitat: Multiesport 

 Preu activitat: les famílies han de pagar 25€/mes. 

 Matricula: 30 € anual. 

 Per poder dur a terme l’activitat es necessita un mínim de 8 

participants. 

 RC i assegurança dels participants a càrrec de l’empresa Tot un món. 

 Correu electrònic: totunmonx3@gmail.com 

 Telèfon de contacte: 611499161 

 Pàgina web: www.totunmon.com 

 Període d’inscripció: de l’11 al 20 de setembre de 2019.  
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