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ACTIVITATS INICIACIÓ ESPORTIV  A ESCOLA PROGRES  

1.- Dates de l’activitat.
- Dimarts 6/07 amb 44 alumnes de P3 i P4 
- Dimarts 6/07 amb 20 alumnes de P3 i P4 
- Dimarts 13/07 amb 44 alumnes de P3 i P4 
- Dimarts 20/07 amb 51 alumnes de P3 i P4 
- Dimarts 27/07 amb 32 alumnes de P3 i P4  
- Dimecres 28/07 amb 48 alumnes de P5 i 6è  

2.- Espai de l’activitat.

Platja de la Marina de Badalona (carrer del Mare Nostrum) passat el port en direcció Sant Adrià del Besos.

3.- Activitats esportives d’iniciació.

Dimarts 6 de juliol de 2021

Espai d’activitat Activitats Núm. de tècnics Horari/núm.
infants/edats

Platja de la Marina Esports d’equip:
- Jocs preesportius de 
rugby platja
- Jocs preesportius de 
handbol platja
E  sports implements  :
- Jocs preesportius amb 
indiaca
Jocs preesportius:
-  Jocs de punteria i 
tècnica
- Jocs d’hagilitat i habilitat
- Jocs de coordinació

1 coordinador
10 tècnics esportius

De 10 a 13 hores
44 infants
De 3 a 4 anys 
20 infants 
De 3 a 4 anys 

Descripció: 
El grup es dividirà en petits grups de com a màxim 10 infants i dos tècnics. 
Les activitats estaran adaptades al grup d’edats i no sobrepassaran els 15’ d’activitat, per tal de deixar que els 
infants es puguin hidratar, posar crema i descansar. 
Dins d’aquest horari també es tindrà en compte si s’escau, l’horari d’esmorzar.
Els tècnics de l’activitat programaran els jocs que es duran a terme durant la sessió.
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Dimarts 13 de juliol de 2021

Espai d’activitat Activitats Núm. de tècnics Horari/núm.
infants/edats

Platja de la Marina Esports d’equip:
- Jocs preesportius de 
rugby platja
- Jocs preesportius de 
handbol platja
E  sports implements  :
- Jocs preesportius amb 
indiaca
Jocs preesportius:
-  Jocs de punteria i 
tècnica
- Jocs d’hagilitat i habilitat
- Jocs de coordinació

1 coordinador
7 tècnics esportius

De 10 a 13 hores
44 infants
De 3 a 4 anys 

Descripció: 
El grup es dividirà en petits grups de com a màxim 10 infants i dos tècnics. 
Les activitats estaran adaptades al grup d’edats i no sobrepassaran els 15’ d’activitat, per tal de deixar que els 
infants es puguin hidratar, posar crema i descansar. 
Dins d’aquest horari també es tindrà en compte si s’escau, l’horari d’esmorzar.
Els tècnics de l’activitat programaran els jocs que es duran a terme durant la sessió.

Dimarts 20 de juliol de 2021

Espai d’activitat Activitats Núm. de tècnics Horari/núm.
infants/edats

Platja de la Marina Esports d’equip:
- Jocs preesportius de 
rugby platja
- Jocs preesportius de 
handbol platja
E  sports implements  :
- Jocs preesportius amb 
indiaca
Jocs preesportius:
-  Jocs de punteria i 
tècnica
- Jocs d’hagilitat i habilitat
- Jocs de coordinació

1 coordinador
10 tècnics esportius

De 10 a 13 hores
51 infants
De 3 a 4 anys 

Descripció: 
El grup es dividirà en petits grups de com a màxim 10 infants i dos tècnics. 
Les activitats estaran adaptades al grup d’edats i no sobrepassaran els 15’ d’activitat, per tal de deixar que els 
infants es puguin hidratar, posar crema i descansar. 
Dins d’aquest horari també es tindrà en compte si s’escau, l’horari d’esmorzar.
Els tècnics de l’activitat programaran els jocs que es duran a terme durant la sessió.
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Dimarts 27 de juliol de 2021

Espai d’activitat Activitats Núm. de tècnics Horari/núm.
infants/edats

Platja de la Marina Esports d’equip:
- Jocs preesportius de 
rugby platja
- Jocs preesportius de 
handbol platja
E  sports implements  :
- Jocs preesportius amb 
indiaca
Jocs preesportius:
-  Jocs de punteria i 
tècnica
- Jocs d’hagilitat i habilitat
- Jocs de coordinació

1 coordinador
10 tècnics esportius

De 10 a 13 hores
32 infants
De 3 a 4 anys 

Descripció: 
El grup es dividirà en petits grups de com a màxim 10 infants i dos tècnics. 
Les activitats estaran adaptades al grup d’edats i no sobrepassaran els 15’ d’activitat, per tal de deixar que els 
infants es puguin hidratar, posar crema i descansar. 
Dins d’aquest horari també es tindrà en compte si s’escau, l’horari d’esmorzar.
Els tècnics de l’activitat programaran els jocs que es duran a terme durant la sessió.

Dimecres 28 de juliol de 2021

Espai d’activitat Activitats Núm. de tècnics Horari/núm.
infants/edats

Platja de la Marina Esports d’equip:
- Jocs preesportius de 
rugby platja
- Jocs preesportius de 
handbol platja
E  sports implements  :
- Jocs preesportius amb 
indiaca
Jocs preesportius:
-  Jocs de punteria i 
tècnica
- Jocs d’hagilitat i habilitat
- Jocs de coordinació

1 coordinador
10 tècnics esportius

De 10 a 13 hores
32 infants
De 5 a 6 anys 

Descripció: 
El grup es dividirà en petits grups de com a màxim 10 infants i dos tècnics. 
Les activitats estaran adaptades al grup d’edats i no sobrepassaran els 15’ d’activitat, per tal de deixar que els 
infants es puguin hidratar, posar crema i descansar. 
Dins d’aquest horari també es tindrà en compte si s’escau, l’horari d’esmorzar.
Els tècnics de l’activitat programaran els jocs que es duran a terme durant la sessió.


