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I. 1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

El CEIP “La Constitució” (CIF Q- 9655195-G) compta amb tres nivells educatius

de 2n Cicle d'Ed. Infantil i 9 d'Ed. Primària.  A més, es compta amb els següents

especialistes: dos d'Ed. Física, dos d’anglés, una d'Ed. Musical,  una d’Audició i

Llenguatge,  una  de  Pedagogia  Terapèutica  i  una  Orientadora  del  Servei

Psicopedagògic Escolar (SPE V-14) de Quart de Poblet a temps parcial. 

El nostre centre està ubicat en la part Est de Quart de Poblet. Es pot accedir

al  recinte  des de l’Avinguda Ramón y  Cajal  i  des  del  Carrer  Xiquet  de  Quart.

Compta amb tres grans instal·lacions:  l'edifici  d'Ed.  Primària amb dues plantes,

l'edifici  d'Ed. Infantil  en una planta i  el  pavelló poliesportiu. A més de les aules

ordinàries  el centre té aula d'idiomes, de Religió, de Música, Aula TIC i Biblioteca, i

serveis complementaris de menjador, transport i Matinal xiquets/es. 

LOCALITZACIÓ DE LA ZONA EST DE L’ESCOLARITZACIÓ DE QUART DE POBLET 

I. 2. RAONS QUE JUSTIFIQUEN EL NOSTRE PROJECTE

Quart de Poblet és una població situada en la comarca l’Horta Sud, a prop

de la capital de València i envoltada per pobles com Manises, Paterna i Mislata.

CEIP “LA CONSTITUCIÓ”

I
I. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
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El terme de Quart de Poblet és gran ja què abasta més enllà del que és el

poble pròpiament dit.  El seu territori és pla i allargat, sense altures. El riu Túria

travessa el terme pel nord; per l'Oest, es troba la rambla del Poyo, zona on es pot

trobar alguns cultius de regadiu com tarongers, hortalisses... 

Al  terme municipal  de Quart  de Poblet  es troben els  següents  nuclis  de

població: Barri S. Jerònim, Barri del Crist i Barri S. Josep. D’aquest últim rebem

alumnat  amb  la  ruta  de  transport  escolar  proporcionada  per  la  Conselleria

d’Educació.

Degut a la seua ubicació geogràfica, molt a prop de València, al llarg dels

anys s’han instal·lat nombrosos grups d'immigrants provinents d’altres comunitats

autonòmiques. Aquestes famílies castellà - parlants, s’han integrat perfectament al

poble.

Des  dels  últims  anys,  facilitem la  integració  al  nostre  sistema,  societat  i

costums a les famílies immigrants, sent la pràctica de l'esport, sobretot, mitjançant

jocs i esports tradicionals valencians, un canal d'aproximació a les nostres costums

i tradicions. 

I. 2. Importància de les activitats esportives al nostre municipi.

Amb  una  població  aproximada  de  26.000  habitants,  a  la  vila  existeix

diversitat de clubs esportius en els quals també hi participen gent de les poblacions

veïnes.  Alguns dels clubs esportius són: club de bàsquet, club de futbol, club de

voleibol, club de pilota a mà, club de patinatge, unió excursionista, unió ciclista,

club de natació, club de frontenis, club d'handbol, club d'escacs...

Un 85% de l’alumnat de l’escola està inscrit en algun d’aquests clubs. 

Si aconseguim una col·laboració estreta i directa entre el nostre centre i aquestes

entitats, tenint en compte la seua importància a nivell esportiu, podríem obtindre

resultats molt positius per al nostre alumnat.
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I. 3. Interès de l'alumnat i les famílies del centre cap a l'esport.

L'activitat  física  i  esportiva  en  l'alumnat  del  nostre  centre  que  practica

esports  fora  de  l'horari  lectiu,  constitueix  una  pràctica  dirigida  a  ampliar

experiències, permet establir relacions amb persones externes al centre (equips,

entrenadors,  clubs...)  i  ajuda a adquirir  hàbits  saludables d'utilització  del  temps

lliure. Té caràcter voluntari, presentant-se bé com una activitat lúdica on destaca el

plaer de participar en activitats físiques i millorar les possibilitats motrius o bé com

forma de millorar personalment i obtindre resultats en determinades competicions

esportives.

II. OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els OBJECTIUS GENERALS del nostre Projecte Esportiu són cinc:

1.- Donar coherència i continuïtat a les activitats físic-esportives iniciades en

el marc del Projecte Educatiu de centre o des de l’AMPA. 

Respondre a les intencions educatives del centre i  a l’interès i  demanda de les

famílies en relació a la pràctica esportiva fent que aquesta, si es creu necessari, es

puga variar cada curs escolar.

2.-  Facilitar,  promoure  i  coordinar  la  proposta  d’activitats  físic-esportives

escolars i extraescolars. 

Per  tal  de  potenciar  una  autèntica  igualtat  d'oportunitats,  en  el  context  de  les

activitats físiques i  esportives en edat escolar, trencarem obstacles que puguen

limitar la participació de xiquets o xiquetes per raó de sexe, despesa econòmica,

també  dels  col·lectius  en  risc  d'exclusió  social  o  alumnat  amb  determinades

discapacitats, potenciant així el gran valor inclusiu que té l'esport en edat escolar.

3.-  Promoure  la  col·laboració  i  la  participació  en  les  diferents  activitats

esportives: Àrea d’Educació Física, activitats extraescolars o activitats esportives

del municipi. 

Promoure el diàleg en els centres docents impulsant el Projecte Esportiu de centre,

així com els projectes en xarxa.
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4.- Utilitzar l’activitat física i esportiva per afavorir la coeducació.

La pràctica esportiva, ha de ser una eina més que facilite la igualtat entre totes les

persones. En especial,  el  foment d'actituds i  valors que afavorisquen la igualtat

entre gèneres, posant l'èmfasi en el paper de la dona en l'esport. 

En definitiva, l'activitat física i l'esport en edat escolar tenen la doble responsabilitat

de  formar  persones  que  siguen  capaços  de  conviure  en  igualtat  i  respecte  i

fomentar la coeducació.

5.-  Potenciar  el  desenvolupament  d'hàbits  saludables  en  l'alumnat,  en  els

quals l'activitat física i l'esport tinguen un lloc destacat, en col·laboració amb les

famílies i les entitats esportives.

Els OBJECTIUS CONCRETS del nostre Projecte Esportiu estan vinculats amb el

Marc  Nacional  de  l'activitat  física  i  l'esport  en  edat  escolar.  Per  aquest  motiu,

considerem que l'activitat física i esportiva en edat escolar constitueix una pràctica

que estableix relacions entre persones externes a la comunitat escolar, que ajuda a

adquirir hàbits saludables d'utilització del temps lliure, a ampliar experiències entre

l'alumnat  i  a  eliminar  qualsevol  tipus  de  barrera  per  raó  de  religió,  sexe,  raó

social.... L'activitat física i esportiva ha de tenir un marcat caràcter educatiu, tant si

té una orientació lúdica o una orientació competitiva. 

Aquests objectius concrets són quatre:

1. Adquirir i millorar la competència motriu.

2. Interioritzar valors i habilitats coeducatives.

3. Desenvolupar hàbits saludables.

4. Aprendre a competir “de manera neta”.

Per a aconseguir la consecució d'aquests objectius, és fonamental la vinculació

entre  el  Projecte  Educatiu  de  centre  i  aquest  Projecte  Esportiu,  i  igualment  la

implicació de tots els agents que van a participar en el desenvolupament i formació

de les activitats físiques i l'esport en edat escolar, com són, el nostre AMPA i la

Federació Associativa “Quart per l'Esport”.

El Projecte Esportiu “Els nostres Amics de la Salut” forma part de la PGA des de fa

diferents anys per part dels dos vessants de dins i fora de l'horari lectiu. 
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A més de les activitats pròpies de la programació de l'Àrea d'Ed. Física, destaquem

aquestes iniciatives que es realitzen en temps de pati i fora de l'horari lectiu amb la

participació de tota la comunitat educativa:

ACTIVITAT HORES AL LLARG
DEL CURS

Una vegada en el curs i per a tot l'alumnat, la Setmana de la Bici.

(realitzada dins l'horari lectiu excepte una eixida amb l'alumnat de

tercer cicle des del centre fins la Ciutat de les Arts de València)

2h

Trimestralment, en varies ocasions berenen fruita. 6h

Setmanalment i per a tot l'alumnat, esmorzar saludable. 185h

Setmanalment  i  per  a  tot  l'alumnat,  activitats  esportives

extraescolars

370h

Setmanalment i per a tot l'alumnat, Piscina Municipal. 35h

NOMBRE TOTAL DE HORES DEL PROJECTE 598H

En quant les activitats esportives que es realitzen fora de l'horari lectiu, els seus

objectius  estan  consensuats  entre  la  Coordinadora  Esportiva  del  centre  i  el

Coordinador d'activitats extraescolars esportives. 

III. METODOLOGIA, SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La consecució dels objectius es desenvolupa amb formes de treball teòriques que

donen  més  importància  a  la  part  pràctica.  Totes  les  sessions  consten  d'una

introducció teòrica, un temps per a resoldre dubtes i per últim, l'execució d'exercicis

per tal d'afavorir l'assimilació dels elements que composen cada esport. Tant les

regles com els elements tècnics i les normes pròpies de cada esport, s'introdueixen

al llarg de les sessions de manera puntual.

En quant les tècniques d'ensenyament, es desenvolupa l'ensenyament mitjançant

la  recerca  en  jocs  amb  directrius  generals  i  en  la  instrucció  directa  dirigida

principalment a l'aprenentatge dels moviments tècnics.

Per tal de realitzar un seguiment i avaluació del nostre Projecte Esportiu que ens

aporte dades reals de la seua viabilitat, mensualment, els monitors de les activitats
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extraescolars traslladen un seguiment de les activitats esportives al Coordinador

d'activitats extraescolars, a la Federació Associativa “Quart per l'Esport”, a l'AMPA i

a al Coordinador esportiu del centre. 

Trimestralment,  es  realitza  una  reunió  de  seguiment  per  a  localitzar  i  corregir

possibles desviaments així com per a marcar i definir els objectius proposats.

A l'Informe Final que es realitzarà a l'acabament del curs escolar, avaluarem el

nostre  Projecte  Esportiu  per  a  garantir  que  s'han  dut  a  terme  les  accions

necessàries per a assolir els seus objectius.

Avaluarem  la  seua  viabilitat  revisant  els  següents  indicadors  i  comparant  els

resultats amb cursos anteriors: 

Nº i diversitat d’activitats extraescolars que s’han oferit i s’han dut a la pràctica.

Nº de participants en les activitats esportives escolars al municipi. 

Nº d’activitats realitzades i resultats del Programa Hàbits Saludables.

La informació recollida ens ajudarà a dissenyar i perfilar les activitats esportives del

següent curs escolar.

IV. PLA D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES PREVISTES

1. ESMORZAR SALUDABLE

Activitat contínua de caràcter anual amb la participació de tot el professorat del

centre i realitzada en horari de pati i amb la participació de tot l'alumnat (260)

Després de l'èxit de l'experiència de cursos anteriors duent a terme un dia a la

setmana l'esmorzar saludable, i tenint en compte el nou horari escolar de jornada

continua. Durant aquest curs hem decidit ampliar i potenciar l'esmorzar saludable a

totes les dies de la setmana. Per a dur-ho a terme comptem amb el suport de tot el

Claustre  i  la  col·laboració  de  les  famílies  de  tot  l'alumnat  del  centre.  La

temporalització d'aquesta activitat és tot el curs escolar. D'aquesta manera estem

treballant aquest hàbit saludable a l'hora del pati. 

Mitjançant aquesta activitat perseguim el següent objectiu:

2
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-Apreciar l’activitat física per al benestar, manifestant una actitud responsable cap

a un mateix i les altres persones, i reconeixent els efectes de l’exercici físic, de la

higiene, de l’alimentació i dels hàbits posturals sobre la salut.

2. EIXIDA EN BICI

Activitat puntual realitzada per l'alumant de tercer cicle en la franja horària de la

vesprada i inclosa dins de la setmana de la Bici. Amb una participació de 36 xiques

i 21 xics alumnes.

Comptant amb el suport de tot el Claustre i la col·laboració de les famílies de tot

l'alumnat del centre, prevista per a la segona setmana de novembre. Tot l'alumnat

d'Ed.  Infantil  i  Primària  ha practicat  un recorregut  adaptat  a  l'edat  de l'alumnat

utilitzant la seua pròpia bicicleta. A més, tot l'alumnat del Tercer Cicle ha participat

en una ruta amb bicicleta a l'horari extraescolar fins a la Ciutat de les Arts i les

Ciències de València que ha comprés tot un dia.

Els objectius que hem perseguit amb l'activitat són:

-Utilitzar les seues capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de

l’estructura i funcionament del cos per a adaptar el moviment a les circumstàncies i

condicions de cada situació.

-Realitzar de forma autònoma activitats físic-esportives que exigisquen un nivell

d’esforç, habilitat o destresa, posant l’èmfasi en l’esforç i el nivell de resistència.

-Conèixer i posar en pràctica les normes d'educació vial, respectar l'entorn natural,

etc.

3. PISCINA MUNICIPAL

Activitat extraescolar contínua de caràcter anual en franja horària de vesprada amb

la participació voluntària de l'alumnat d'Ed. Infantil i Primària i amb un nombre de

participants de   42 xiques i 18 xics  .  

És realitza  els  dimarts  de  17:00  a  18:00  h.  l'alumnat  que  hi  participa  gaudeix

setmanalment de cursos de natació a la Piscina coberta municipal segons l'edat de

l'alumnat.

L'objectiu que es projecta amb l'activitat és:
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-Realitzar activitats físiques i  jocs en el  medi  natural o en entorns no habituals

(piscina) aplicant les tècniques adequades.

4. MULTIESPORT

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Infantil on participen 4 xiques i 1 x  ic  .  

L'alumnat  d'Ed.  Infantil  des  de 3  fins  a  5  anys  exploren  les  possibilitats  del

moviment corporal al temps que descobreixen les diferents funcions corporals en

les activitats físiques, vivint formes bàsiques de moviment. 

A més, passen del joc individual a formes d'interacció amb els companys/es.

En aquesta etapa s'inicien en hàbits relacionats amb la higiene.

L'horari de l'activitat serà els dijous de 17:00 a 18:00 h. i el lloc serà a les pistes

esportives del nostre centre.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudi de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Apreciar l’activitat física per al benestar, manifestant una actitud responsable cap

a un mateix i les altres persones, i reconeixent els efectes de l’exercici físic, de la

higiene, de l’alimentació i dels hàbits posturals sobre la salut.

-Adquirir, triar i aplicar principis i regles per a resoldre problemes motors i actuar de

manera eficaç i autònoma en la pràctica d’activitats físiques, esportives i artístic-

expressives.

-Participar  en  activitats  físiques  compartint  projectes,  establint  relacions  de

cooperació per a aconseguir objectius comuns, resolent per mitjà del diàleg els

conflictes  que  puguen  sorgir  i  evitant  discriminacions  per  característiques

personals, de gènere, socials i culturals.

-Regular i  dosificar l’esforç, arribant a un nivell  d’autoexigència d’acord amb les

seues possibilitats i la naturalesa de la tasca, i desenrotllant actituds de tolerància i

respecte a les possibilitats i les limitacions dels altres.
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5, FUTBOL SALA

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Primària del Tercer Cicle en la qual participen 17 xics i 2

xiques.

Esport dirigit a alumnat del 3r Cicle d'Ed. Primària. El nostre centre compta amb un

equip que participa en la lliga local de futbol sala, jugant en partits de competició

contra altres equips d'altres centres del nostre municipi, dins del Marc dels Jocs

Esportius de la Comunitat Valenciana en la seua fase local. Molts partits contra

altres centres es realitzen a les pistes esportives del nostre centre ja què altres

centres no disposen d'aquesta instal·lació.

Corresponent a l'etapa Esport-Progrés del Marc referencial, en aquest esport les

accions de cooperació i oposició són més freqüents tenint en compte regles cada

vegada més complexes.

Comencen  a  prendre  les  seues  pròpies  decisions  per  tal  resoldre  diferents

situacions en la pràctica.

És precís mantindre els hàbits higiènics i prendre una progressiva consciència dels

efectes de la pràctica de l'activitat física continuada en la salut.

L'horari de l'activitat serà els dilluns i els dimecres de 17:00 a 18:00 h. a les pistes

exteriors del nostre centre.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudir de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Desenrotllar  la  iniciativa  individual  i  l’hàbit  de  treball  en  equip,  acceptant  les

normes i regles que prèviament s’establisquen. 

-Participar  en  activitats  físiques  compartint  projectes,  establint  relacions  de

cooperació per a aconseguir objectius comuns, resolent per mitjà del diàleg els

conflictes  que  puguen  sorgir  i  evitant  discriminacions  per  característiques

personals, de gènere, socials i culturals.
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6. IOGA I MINDFULNESS

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Infantil on participe  n 4 xiques i 1 xic.  

Aquestes activitats (Ioga i Mindfulnes) estan basades en la pràctica de meditació

terapèutica que ajuda a reduir l'estrès. Són pràctiques que centren l’atenció a la

respiració per tal de centrar-se en l'ací i ara, i no el que podria haver estat o en el

que podria ser. L'objectiu final és l’autoconeixement, el control de la respiració i la

realització de tècniques de relaxació.

L'horari  de l'activitat serà els dilluns de 17:00 a 18:00 h. a l'aula de Religió del

centre, ja què en eixe horari ja s'han finalitzat les activitats lectives.

Els objectius que pretén aquesta activitat són:

- Conéixer  el  propi  cos  i  les  seues  possibilitats  d’acció,  adquirint  de  manera

progressiva una precisió més gran en els gestos i moviments. 

- Descobrir  i  utilitzar  les  pròpies  possibilitats  motrius,  sensitives  i  expressives,

adoptant postures i actituds adequades a les diverses activitats que exercix en la

seua vida quotidiana.

-  Conéixer,  manifestar  i  explicitar  els  propis  sentiments,  les  emocions  i  les

necessitats, i respectar els dels altres.

7. IOGA KIDS AND FAMILY

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Primària on particip  en 5 xiques i 2 xics amb els familiars  

corresponents.

El Ioga és una disciplina que aporta molts beneficis mentals i físics tant als xiquets i

xiquetes com als adults. Concretament, el Ioga infantil és una manera divertida per

desenvolupar  la  nostra  personalitat  en  un  entorn  possitiu  sense  competitivitat.

També  proporciona  instruments  per  preparar-nos  a  ser  feliços  i  aprendre

consciencia d’ú mateix, ja que augmenta l’autoestima i la confiança. A través del

Ioga  l’alumnat  i  els  familiars  que  els  acompanyen  dominaran  la  seua  atenció,

memòria,  concentració  i  relaxació  mitjançant  jocs  i  exercicis.  A  més a  més,  al
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realitzar-se en família és una oportunitat de gaudir conjuntament amb un familiar i

millorar els llaços afectius.

L'horari  de  l'activitat  serà  els  divendres  de  17:30  a  18:30  h.  a  l'aula  de

Psicomotricitat d’Ed. Infantil, ja què en eixe horari ja s'han finalitzat les activitats

lectives.

Els objectius proposats són:

- Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudir de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-  Descobrir  i  utilitzar  les  pròpies  possibilitats  motrius,  sensitives  i  expressives,

adoptant postures i actituds adequades a les diverses activitats que exercix en la

seua vida quotidiana.

-  Conéixer,  manifestar  i  explicitar  els  propis  sentiments,  les  emocions  i  les

necessitats, i respectar els dels altres

8. BADMINTON

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Primària on participen 2 xiques i 2 xics  .  

El nostre centre compta amb un equip que participa en la lliga local de futbol sala,

jugant  en  partits  de  competició  contra  altres  equips  d'altres  centres  del  nostre

municipi, dins del Marc dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la seua

fase local. Molts partits contra altres centres es realitzen a les pistes esportives del

nostre centre ja què altres centres no disposen d'aquesta instal·lació.

Corresponent a l'etapa Esport-Progrés del Marc referencial, en aquest esport les

accions de cooperació i oposició són més freqüents tenint en compte regles cada

vegada més complexes.

Comencen  a  prendre  les  seues  pròpies  decisions  per  tal  resoldre  diferents

situacions en la pràctica.

És precís mantindre els hàbits higiènics i prendre una progressiva consciència dels

efectes de la pràctica de l'activitat física continuada en la salut.
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L'horari  de l'activitat  és els dimarts  de 17:00 a 18:00 h.  al  pavelló esportiu del

nostre centre.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudir de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Utilitzar les seues capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de

l’estructura i funcionament del cos per a adaptar el moviment a les circumstàncies i

condicions de cada situació.

-Realitzar de forma autònoma activitats físic-esportives que exigisquen un nivell

d’esforç, habilitat o destresa, posant l’èmfasi en l’esforç i el nivell de resistència.

-Regular i  dosificar l’esforç, arribant a un nivell  d’autoexigència d’acord amb les

seues  possibilitats  i  la  naturalesa  de  la  tasca,  i  desenvolupant  actituds  de

tolerància i respecte a les possibilitats i les limitacions dels altres.

9. BALL MODERN

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Primària   on participe  n 5 xiques i 1 xic.  

El ball modern és un tipus de dansa en moviment al ritme de la música. Ajuda a

pontenciar  un  estat  físic  òptim  equilibrat  i  flexible,  a  part  d’incentivar  la

psicomotricitat, la concentració, l’expressivitat i la memòria.

L'horari de l'activitat és els dilluns de 17:00 a 18:00 h. al pavelló esportiu del nostre

centre.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudir de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Utilitzar les seues capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de

l’estructura i funcionament del cos per a adaptar el moviment a les circumstàncies i

condicions de cada situació.
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-Regular i  dosificar l’esforç, arribant a un nivell  d’autoexigència d’acord amb les

seues  possibilitats  i  la  naturalesa  de  la  tasca,  i  desenvolupant  actituds  de

tolerància i respecte a les possibilitats i les limitacions dels altres.

10. GIMNÀSTICA RÍTMICA

Activitat extraescolar contínua de caràcter setmanal en franja horària de vesprada

dirigida a l'alumnat d'Ed. Infantil i Primària on participen 11   alumnes xiques.  

La  gimnàstica  rítmica  és  una  disciplina  esportiva,  que  té  com  a  objectiu  el

desenvolupament i la flexibilitat del propi cos mitjançant rutines d’exercicis físics.

És du a terme amb música de fons i de vegades amb la utilització sols del cos o

amb el suport d’aparells com; la cinta, la corda, pilota o cèrcol.

L'horari de l'activitat és els dimecres de 17:00 a 18:00 h. al pavelló esportiu del

nostre centre.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudir de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Utilitzar les seues capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de

l’estructura i funcionament del cos per a adaptar el moviment a les circumstàncies i

condicions de cada situació.

-Regular i  dosificar l’esforç, arribant a un nivell  d’autoexigència d’acord amb les

seues  possibilitats  i  la  naturalesa  de  la  tasca,  i  desenvolupant  actituds  de

tolerància i respecte a les possibilitats i les limitacions dels altres.

11. BERENAR SALUDABLE

Activitat de caràcter puntual dirigida a tot l'alumnat del centre que es realitza al

menys una vegada al trimestre, una vesprada a partir de les 17:00 h. fins el que

dure l'activitat i amb un nombre de participants aproximat de 75 alumnes.

Aquesta activitat compta amb el suport de tot el Claustre de professors/es i suposa

la  participació  i  implicació  de  tota  la  comunitat  educativa,  des  de  l'alumnat  i

professorat fins a les famílies i el personal no docent.
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Amb el berenar saludable, el professorat d'Ed. Física planteja el desenvolupament

d'alguna activitat esportiva a les pistes esportives del nostre centre, que l'alumnat

ha treballat prèviament a les classes lectives d'aquesta especialitat. Per exemple,

el circuit amb material esportiu, els patins... 

Una  vegada  realitzada  l'activitat  l'alumnat  recull  un  berenar  saludable  que

prèviament  ha  estat  preparat  pel  personal  de  cuina,  alguns  alumnes  i  la

col·laboració de les famílies.

Es tracta d'una activitat molt motivadora per a tota la comunitat educativa i que

crea un ambient de germanor molt agradable, convertint-se en una vesprada de

gaudi per  a tots nosaltres.

Els objectius que persegueix l'activitat són:

-Promoure hàbits de vida actius i saludables en el nostre alumnat.

-Fomentar hàbits d'alimentació sana.

-Incrementar el nivell d'activitat física diària.

-Motivar a l'alumnat en la pràctica esportiva evitant hàbits sedentaris.

-Afavorir la integració social entre els integrants de la comunitat educativa.

12. ACTIVITATS NÀUTIQUES

Activitat  puntual  realitzada tot  un dia  amb la  participació de l'alumnat  de 4  t   de  

Primària on participen    com a màxim els 32 alumnes d'aquest curs (11 xics i 21  

xiques)

En aquesta activitat  el  objectiu és donar a conéixer a l'alumnat la gran varietat

d'activitats que ens ofereix el mar. Una vegada coneguts tots els possibles esports

d'aigua, l'alumnat practicarà la vela.

Els objectius proposats són:

-Conéixer i valorar el seu cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració i gaudi de

les  seues possibilitats  motrius,  de  relació  amb els  altres i  com a recurs per  a

organitzar el temps lliure.

-Participar  en  activitats  físiques  compartint  projectes,  establint  relacions  de

cooperació per a aconseguir objectius comuns, resolent per mitjà del diàleg els

conflictes  que  puguen  sorgir  i  evitant  discriminacions  per  característiques

personals, de gènere, socials i culturals.
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V. INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENT I MATERIAL

La realitat  del  propi  centre és el  punt de partida que influeix directament en la
proposta d’activitats que s’ofereixen en horari extraescolar. 

El nostre centre disposa de les següents instal·lacions:

 Pavelló poliesportiu 
 Dues pistes esportives a l'aire lliure:  una de futbol  i  altra de mini

bàsquet.

A nivell municipal, comptem amb altres instal·lacions com són:

 Piscina coberta 
 Piscina a l'aire lliure
 Camp de Futbol
 Parc Poliesportiu.

Aquest  fet  també  condiciona  l’oferta  d’activitats  extraescolars  cap  a  activitats

esportives que requereixen espais oberts o coberts. 

A continuació, s'especifica l'ús de les instal·lacions relacionat amb les activitats que

es desenvolupen:

ACTIVITAT INSTAL·LACIÓ

SETMANA DE LA BICI RUTA CICLISTA PARC FLUVIAL

ACTIVITATS D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE PISTES ESPORTIVES DEL CENTRE

PISCINA MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL COBERTA

MULTIESPORT PISTES ESPORTIVES DEL CENTRE

FUTBOL SALA PISTES ESPORTIVES DEL CENTRE

IOGA I MINDFULNESS PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL CENTRE

IOGA KIDS AND FAMILY AULA PSICOMOTRICITAT INFANTIL

BADMINTON PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL CENTRE

GIMNÀSTICA RÍTMICA PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL CENTRE

VOLEIBOL PISTES ESPORTIVES DEL CENTRE

BALL MODERN PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL CENTRE

BERENAR SALUDABLE PISTES ESPORTIVES DEL CENTRE
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A nivell de material, el centre i l'AMPA disposa de pilotes, cons, cordes, cercles,

piques, patins, bicicletes, cascos, etc. per a la realització de les activitats del nostre

Projecte Esportiu “Els nostres amics de la salut”.

VI. PARTICIPANTS.

ORGANIGRAMA DELS RECURSOS HUMANS

Cal  destacar  que  en  aquest  Projecte  s’implica  tota  la  comunitat  educativa:  la

Direcció i Claustre del centre en les activitats esportives escolars comprometent-se

a  incorporar-les  en  el  PE i  en  la  PGA,  l’AMPA en  les  activitats  extraescolars,

informant a les famílies i fent els cobraments, la Regidoria d’Esports municipal que

ens ofereix activitats esportives escolars i ens permet disposar de les instal·lacions

municipals i  assegurar la participació del  nostre alumnat a trobades esportives,

tenint suport en el seguiment de les activitats.

Per tant, al  projecte participen diverses persones les qual tenen unes tasques i
unes hores de dedicacio determinades. A continuació, es detallen aquestes tant del
personal del centre com de les persones externes al centre:

 

PERSONAL DEL CENTRE

PERSONAL TASQUES HORES

 Direcció del centre - Organitzar i supervisar totes les 
activitats del projecte.
- Convocar i liderar les reunions amb 
els diferents agents implicats.
- Avaluar les diferents fases del 
projecte: matricula, execució i 
memòria final.

60 hores/ 
curs

 Cap  d'Estudis  del

centre

  - Organitzar i supervisar totes les 
activitats   
   del projecte.
  - Convocar i liderar les reunions amb 
els  
    diferents agents implicats.
  - Avaluar les diferents fases del 
projecte: 
  matricula, execució i memòria final.

60 hores/ 
curs

 Secretaria del centre - Organitzar els procesos de matricula 
i actualitzar-los.

60 hores/ 
curs
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- Realitzar gestions econòmiques 
referides al projecte.

 Coordinador

Esportiu  del

centre

- Supervisar les activitats del projecte.
- Reunir-se amb els agents externs 
implicats per coordinar les accions.
- Coordinar al professorat implicat en 
les activitats en les que participen.

60 hores/ 
curs

 Mestre de suport

a  la  coordinació

del  projecte

esportiu

- Coordinar-se amb el Coordinador 
Esportiu del Centre per col·laborar en 
les funcions asignades.
- Coorganitzar les activitats 
relacionades en el projecte que són 
responsabilitat directa del propi centre,
com són: Berenar Saludable, Eixida en
Bici i Activitats Nàutiques.

60 hores/ 
curs

 Claustre  de

professors/es

- Realitzar les activitats que impliquen 
la seua participació.
- Informar a l'alumnat i a les famílies 
sobre les activitats del projecte i fer 
d'enllaç entre els coordinadors i les 
famílies

10 hores/ 
curs

 AMPA  del

centreFamílies  i

l'alumnat  del

centre 

- Gestionar la contractació de les 
activitats extraescolars esportives.
- Supervisar les activitats 
extraescolars esportives.
- Col·laborar en l'organització 
d'activitats puntuals i en la difusió 
d’aquestes.

50 hores/ 
curs

PERSONAL EXTERN DEL CENTRE

PERSONAL TASQUES HORES

 Tècnic  responsable

Esport Base

- Gestionar i coordinar les activitats 
extraescolars esportives que es duen 
a terme.
- Coordinar-se amb el personal de 
centre encarregat de les activitats del 
projecte tant en les reunions 
establertes com en aquelles que 
siguen necessàries.

20 hores/ 
curs

 Coordinador

d'activitats

extraescolars

esportives

 - Promoure activitats esportives als 
centres educatius a nivell municipal.
 - Informar i publicitar les activitats 
esportives als centres educatius.

20 hores/ 
curs
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        ←   ←
↓

DIRECCIÓ

    

→  →
          ↓

COORDINADOR

ESPORTIU

DEL CENTRE

TÈCNIC RESPONSABLE
ESPORT BASE

D'EXTRAESCOLARS

“QUART PER L'ESPORT”

↓ ↓

CLAUSTRE AMPA - FAMÍLIES

↓
        →  →

ALUMNAT                 ↓
← ← 
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VII. GRAU D'IMPLICACIÓ  DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I ESPORTIVA

D'acord  amb  l'organigrama  del  punt  anterior,  des  de  la  Direcció  i  amb  la

col·laboració  activa  de  la  Coordinadora  esportiva  de  centre  i  el  Coordinador

esportiu d'extraescolars, es planifiquen i es programen les activitats esportives que

es  recullen  al  nostre  projecte  esportiu  de  centre.  Al  llarg  del  curs  escolar,  es

mantenen varies reunions entre aquests professionals per tal  de revisar i  dur a

terme les activitats programades, per tant, la seua supervisió serà fonamental per a

i promoure i coordinar les activitats esportives.

En un segon nivell d'acció però igual d'important, estan els tutors/es que des de

cada aula animen a la participació de l'alumnat en les activitats que es realitzen

dins del centre en horari lectiu i no lectiu i col·laboren en aquelles activitats que per

les seues característiques necessiten la preparació prèvia d'un material específic

per  tal  de  dur-se  a  terme.  Igualment,  en  aquesta  preparació  col·laboren  els

diferents especialistes. Igualment, els tutors/es i els especialistes reforcen els bons

hàbits de salut insistint en aspectes com la higiene personal, les postures corporals

a classe, l'alimentació saludable...

L'acció  motivadora  dels  tutors/es  cap al  seu  grup  d'alumnes  aplega també als

pares i mares dels alumnes mitjançant la implicació de l'AMPA que és fonamental

per a oferir les activitats extraescolars que es recullen al nostre projecte promovent

la pràctica esportiva en el nostre alumnat. La implicació i el suport de les famílies

és imprescindible ja què per l'edat de la majoria del nostre alumnat és necessari

que els pares i mares estiguen pendents dels horaris de les activitats i de facilitar

tot el que han de portar els seus fills/es per al desenvolupament d'aquestes (roba,

calçat, material...)

Per últim, el nostre alumnat participant en les diferents activitats representa l'última

anella  d'aquesta  cadena  d'accions  i  implicació.  La  seua  participació  activa  i

motivada fa que el nostre projecte esportiu cobre sentit i, al contrari, la participació i

l'interés mostrat per l'alumnat cap a les activitats esportives promogudes des del

centre ens motiva a continuar amb el projecte esportiu i que aquest s'adapte als

seus gustos esportius ampliant-se amb noves propostes.
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VIII. ENTITATS QUE DESENVOLUPEN

EL PROJECTE ESPORTIU

Les entitats que desenvolupen el nostre projecte esportiu són:

 El propi centre educatiu

 AMPA del centre

 Federació Associativa “Quart per l'Esport”

 Piscina Municipal de Quart de Poblet

IX. TITULACIÓ ACADÈMICA I ESPORTIVA

 DEL COORDINADOR I PERSONAL TÈCNIC

 COORDINADOR ESPORTIU DE CENTRE

BERNARDO ESPÍ MONZÓ amb DNI 73564989-H

MESTRE d'Ed. Primària amb l'especialitat d'Ed. Física

 MESTRE DE SUPORT COORDINACIÓ ESPORTIVA DEL CENTRE

IDOARTE TOLEDO SEGADO amb DNI 48380474 - C

Mestre d’Ed. Primària amb l’especialitat d’Ed. Física

 TÈCNIC RESPONSABLE ESPORT BASE:

JAVIER MOLINA ROS

Tècnic Superior Tafad

 COORDINADOR ESPORTIU D'EXTRAESCOLARS

ALONSO FRAILE CEBRIÁN

Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
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ACCIONS CONCRETES DESTINADES A LA FORMACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU

X. ACCIONS CONCRETES DESTINADES

 A LA FORMACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU

(En CERTIFICAT adjunt aportat per “Quart per l'Esport”)

XI . MESURES DE DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS

 DEL PROJECTE ESPORTIU

Les activitats físiques i esportives que integren el nostre projecte esportiu i  que

s'ofereixen  pel  nostre  AMPA amb  col·laboració  amb  l'Ajuntament  de  Quart  de

Poblet  («Quart  per  l'Esport»)  es comuniquen per  escrit  a  les  famílies i  l'AMPA

convoca una reunió informativa abans que aquestes comencen per tal d'explicar el

seu  programa  i  d'animar  a  la  seua  participació.  Igualment,  aquestes  activitats

apareixen  publicades  a  la  nostra  web  de  centre  en  la  secció  d'AMPA  tot  i

concretant el seu horari (no lectiu)

Les  activitats  que  s'organitzen  des  de  l'Àrea  d'Ed.  Física  es  traslladen  en  un

programa en paper per a totes les famílies, es publiquen a la web del nostre centre

en el bloc d'Ed. Física i mitjançant les difusions enviades per l'AMPA amb la seu

APP mòbil a les famílies per tal d'afavorir la seua difusió.

XII . CARACTERÍSTIQUES DE L'ALUMNAT

L'alumnat del nostre centre pertany a famílies de nivell social mitjà amb un interés

important per la pràctica esportiva i la cura dels bons hàbits de salut.

Les famílies i l'alumnat respon positivament a les activitats que es proposen. Hi ha

una participació d'un 100% a les activitats esportives i de salut proposades des del
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centre i en concret des de l'Àrea d'Ed. Física. En aquest sentit, cal fer una valoració

molt positiva del treball diari realitzat des de les tutories que supervisen i animen a

la participació de l'alumnat.

Respecte les activitats esportives oferides per l'AMPA igualment també hi ha un

índex elevat d'alumnat participant.  Igualment,  existeix un percentatge d'alumnes

tant d'Ed. Infantil com d'Ed. Primària que practica diferents esports per iniciativa de

les pròpies famílies.

XIII . CONDICIÓ DE CENTRE PARTICIPANT 

EN ELS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(En CERTIFICAT adjunt aportat per “Quart per l'Esport”)
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