
UN ESTIU D’ESPORT I VACANCES

OBJECTIUS 
Aquest projecte està pensat per a que les xiquetes i xiquets gaudisquen 
del seu temps d’oci i vacances amb activitats multiesportives. L’aposta 
per mantenir viu l’esperit de practicar esport de manera lúdica i divertida 
ens fa afrontar el repte amb gran il·lusió. La major satisfacció serà poder 
ensenyar i educar a les xiquetes i xiquets en l’aventura de l’esport, i 
volem formar part d’eixe aprenentatge. A més, seguirem practicant 
l’anglès de manera lúdica i repassant allò que aprenen al llarg de l’any. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Enguany el taller de gimnàstica rítmica es tornarà a impartir al llarg de tot 
el mes d’agost, amb la coordinadora de l’Escola Municipal de Gimnàstica 
Rítmica d’Ondara Alicia Ivars. Els grups es faran per categoria d’edat, on cada 
categoria disposarà de 3 dies a la setmana i un horari diferenciat.

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

Gimnàstica rítmica (mes complet) 50 € - 15 dies 30 €

UN ESTIU D’ESPORT I VACANCES
ACTIVITATS

Cada setmana treballarem mitjançant activitats esportives un mòdul diferent 
com: Educació mediambiental i reciclatge, esports, cultura i expressió 
esportiva, jocs i esports alternatius. Algunes de les activitats que realitzarem 
durant aquest dos mesos són les següents:

ACTIVITATS ESPORTIVES DINS I FORA DEL PAVELLÓ:
Es practicaran diferents modalitats esportives per tal d’apropar els conceptes 
més bàsics dels esports d’equip i individuals als alumnes. Practicarem esports 
d’equip i individuals, jocs populars (Sambori, carreres, corda, etc.) o els esports 
adaptats ( golball, futbol per a cecs, volley sentat), entre altres. 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES:
Per aquesta activitat utilitzarem la Piscina Municipal, on durem a terme 
tota mena de jocs aquàtics i de recreació per als participants. 

GIMCANES RECREATIVES:
Durant l’Escola d’Estiu organitzarem gimcanes recreatives tots els 
divendres, reforçant així el que hem treballat eixa setmana.

TALLERS DE MANUALITATS AMB MATERIAL RECICLAT EN ANGLÉS: 
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. 
S’impartirà aquests tallers en anglès per tal de reforçar aquesta llengua i 
practicar-la de manera lúdica i divertida. 
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MULTIESPORTIVA

E S C O L A  D ’ E S T I U O n d a r a  2 0 1 9

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

municipal d’Ondara fins el 21 de Juny.

966 477 029 - 678 478 279
* La forma de pagament es realitzarà en efectiu o en targeta.

*L’inscripció es realitzarà una volta s’haja formalitzat el pagament de la 
plaça. Places llimitades.


