
UN ESTIU D’ACTIVITATS

OBJECTIUS

 L’Escola Esportiva d’Estiu de 2018 té com a finalitat promocionar l’es-
port en els joves mitjançant activitats lúdiques, educatives, expressi-
ves, mediambientals i culturals. També es tracta d’una proposta d’oci 

sa, diferent i en un entorn segur i familiar per a xiquetes i xiquets.
Per tant, tot aquest projecte està pensant per a que es gaudisca del 

temps d’oci realitzant activitats multiesportives.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Al llarg de la segona quinzena del mes d’Agost tindreu l’oportunitat de 
gaudir i aprendre aquesta disciplina esportiva de la mà de la monitora  
Alícia Ivars Domenech tant en nivell bàsic com nivell mitjà i avançat, a 

un preu de 30 €

Edat: de 4 a 14 anys
De 9:00 a 14:00 h a la piscina i pavelló municipal
Juliol i Agost (mes complet) 120 € - 15 dies 70 €

MULTIESPORTIVA

ESCOLA D’ESTIU
ONDARA

2018
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UN ESTIU D’ACTIVITATS
ACTIVITATS

TALLERS DE MANUALITATS I RECICLATGE
Els tallers estan adaptats a diferents nivells i pretenen potenciar el desenvolupament 
de les habilitats de destresa manual progressivament, de menor a major grau de 
complexitat segons l’edat. Es preveu realitzar-ho en anglès, mitjançant una pràctica 
lúdica i divertida.
ACTIVITATS ESPORTIVES
Es practicaran diferents modalitats esportives per tal d’apropar els conceptes més 
bàsics dels esports d’equip i individuals als alumnes: voleibol, futbol, bàsquet, jocs 
populars i esports alternatius d’equip, adaptant els materials per al seu desenvolu-
pament efectiu.
EIXIDES AL MEDI NATURAL I L’ENTORN PROXIM
Volem que els xiquets i xiquetes reconeguen l’entorn físic i cultural com a part pròpia, 
així com el respecte al medi ambient, i ho farem amb els mitjans necessaris, adap-
tant-ho a les diferents edats.
TALLERS AQUÀTICS
Per aquesta activitat utilitzarem la Piscina Municipal, on durem a terme tota mena de 
jocs aquàtics i de recreació per als participants. També impartirem lliçons bàsiques 
de natació per tal de conèixer els diferents estils.
TALLERS D’EXPRESSIÓ CORPORAL I MUSICAL
Es treballaran cançons i balls ens els que s’utilitzen elements rítmics i coordinatius per 
a afavorir la psicomotricitat i el desplaçament en l’espai.
GIMCANES RECREATIVES
Durant l’Escola d’Estiu organitzarem gimcanes recreatives tots els divendres, re-
forçant així el que hem treballat eixa setmana.

����������������������������

INSCRIPCIONS
La inscripció de totes les escoles d´estiu es realitzarà a la piscina 

municipal d’Ondara fins el 22 de Juny.

* Per a que les escoles es puguen realitzar  es necessitarà un 
mínim d´alumnes  inscrits.

966 477 029 - 678 478 279
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