
ANNEX II 

Nom de l’activitat: MATINALS FAMILIARS 

Edat: A partir de 3 anys 

acompanyats dels familiars 
Durada: 2 / 3 sessions al matí 

Justificació: Creiem que és important aprofitar l’espai i el context del que disposem. 

Ara com ara hem detectat que l’obertura de la pista ha estat molt positiva per als 

infants i joves del barri, que l’utilitzen en horari complert per jugar al futbol, però tret 

d’alguna família que ha vingut de forma esporàdica, no hem detectat cap altres tipus 

d’activitat. Per això proposem oferir petites dinàmiques participatives que ens 

permetrien atraure un públic més familiar i obrir la pista a altres usos.  

Les dinàmiques consistirien en un recorregut de petits jocs populars distribuïts en 

diferents espais del pati, en els que hi participarien conjuntament pares/mares i fills/es 

de forma lliure. Aquests jocs serien possibles amb poc material i recursos (un mocador, 

trapillo, un dau, jocs de taula...). 

Objectius generals: 

 

-Dinamitzar l’espai i la pista com a lloc de trobada. 

 

-Fomentar la cohesió entre les famílies de l’escola i el barri 

 

-Descobrir jocs populars i tradicionals. 

 

-Potenciar la interacció entre pares i fills de forma lúdica. 

 

Dinàmiques: 

 

JOCS A TERRA 

-Tres en ratlla 

-La xarranca 

-El dau 

 

CIRCUIT D’ESCALADA I CORDES 

-La teranyina 

-El limbo 

 

PISTA COBERTA 

-21 (Bàsquet) 

-Mataconills 

 

JOCS DE TAULA 

-Les dames 

-El joc de l’Oca 

-Cartes (‘uno’...) 

 

PISTA LLIURE 

-Punteria a la porteria 

-Circuit d’habilitat 

-El mocador 

 

Material necessari per a cada activitat: 

 

Dau gegant, trapillo, pilota de bàsquet, 2 

pilotes tova, dames, tauler joc de l’oca, 

cartes ‘uno’, 4 cèrcols, 4 cordes, mocador.  
 
 

 

ACTIVITAT EXTRA: Per fomentar la cohesió entre infants i famílies proposem realitzar 

algun matí un esmorzar popular de carmanyola, on cada família es portaria el seu 

esmorzar que es faria a l’espai d’ombra on hi han les taules de fusta. D’aquesta 

manera afavoriríem un clima distes entre les diferents famílies i treballaríem el vincle 

entre elles. 



ANNEX II 
 

Nom de l’activitat: MATINALS JUVENILS 

Edat: A partir de 8/10 anys Durada: 2 / 3 sessions al matí 

Justificació: En el transcurs de les primeres setmanes de la posada en funcionament 

de la obertura de la pista esportiva, hem pogut detectar un especial interès per el 

futbol i el ping-pong. Els joves ens han demanat si els podríem ajudar a organitzar-se 

per muntar una petita competició mitjançant una minilliga que fomenti i potencií 

valors més enllà de l’esport en si. 

Nosaltres creiem que és una demanda molt positiva, ja que afavorirà la interacció 

entre les diferents colles i equips, alhora que fomenta la implicació dels joves en el 

projecte. 

Objectius generals: 

 

-Implicar als joves en els valors de l’esport (respecte, tolerància, joc net...). 

  

-Incentivar la cohesió entre els diferents perfils de joves del barri. 

 

-Potenciar l’esport com a eina integradora. 

 

-Establir dinàmiques col·laboratives. 

 

-Fomentar la presa de decisions. 

Material: Pilota, pales de ping-pong, petos, xiulet. 

 

Recursos humans: Seria interessant, si fos possible, que pogués arbitrar els partits 

algun monitor expert en futbol. Aquest punt podria ser un aspecte engrescador pels 

joves participants. 

 
 

 


