
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

ESCOLA  DIPUTACIÓ 
CURS 2013-2014 

Benvolgudes famílies, 
 
A partir d'una conversa amb l’Andoni Zubizarreta, en què vam compartir la 
preocupació per l'estat actual de la pràctica esportiva a les escoles en horari 
no lectiu, elaborarem la idea de crear una organització potent, que 
mitjançant una aposta decidida per la recerca i el desenvolupament fos 
capaç, a partir dels valors propis de l'esport, d'ampliar el camp d'actuació 
cap a una oferta que abastés els camps propis del desenvolupament integral 
del nen/a, al major nombre d'escoles i de nens/es possible. 
 
Aquest repte, porta el nom de TEDI, Escoles Esportives Internacionals i des 
de l'any 2010 ho estem portant a terme en diferents comunitats autònomes 
(Catalunya - Madrid - Astúries - Andalusia – Cantàbria – País Basc). 
 
Som conscients que hi ha estructures que estan donant un bon servei 
d'activitats extraescolars, però som també coneixedors que hi ha un gran 
buit en l'aposta per desenvolupar activitats fora de l'horari lectiu amb un 
nivell de qualitat i amb un plantejament de valors d'acord amb el currículum 
de les pròpies escoles. 
 
Els promotors del projecte apostem per la professionalització i excel·lència 
d'aquestes activitats i volem traslladar el nostre compromís en aquest repte. 
 
Estem davant del que volem sigui un projecte innovador, diferencial, únic i 
transcendent per als vostres fills/es. Tenim un repte il·lusionant i 
excepcional, del qual nosaltres amb la vostra ajuda podem ser protagonistes 
principals. 
 
Agraïm la confiança dipositada en el nostre model per l’escola Antoni Tàpies 
i volem traslladar-vos el nostre compromís de professionalitat.  
 
  
 
Agustí Gasol 
Soci Fundador i President de TEDI 



PREUS 

1 DIA/SETMANA 18 €/mes 

2 DIES/SETMANA  28 €/mes 

2 DIES/SETMANA+ COMPETICIÓ  35 €/mes 

 

Tots els preus inclouen el 21% d’IVA 

  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 
DIVENDRES 

DISSABTE 

16.30                

a                 

17.30 

BÀSQUET 
BENJAMÍ 

 
3º a 4º 

BÀSQUET 
BENJAMÍ 

 
3º a 4º 

COMPETICIÓ 
(HORARI A 

CONCRETAR) 

17.30 

a 

18.30 

BÀSQUET  
ALEVÍ 

 
5º a 6º 

BÀSQUET  
ALEVÍ 

 
5º a 6º 

17:30  

a 

18.45 

TEATRE 
MUSICAL 

 
2º a 6º 

TEATRE 
MUSICAL 

 
2º a 6º 

ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  CURS   2013 - 014 

REUNIÓ INFORMATIVA 
 

DIMARTS  17 DE SETEMBRE A LES 18:00h 
 

(El dia de la reunió hi haurà acollida per aquells pares que ho necessitin) 

 

S’estableix un mínim d’11 alumes i un màxim de 15 per la realització de les activitats 

INSCRIPCIONS 
 

 
Les inscripcions s’hauran de fer a traves de la Secretaria de l’Escola. 

 
 

Període d’inscripció: del 13 al 20 de Setembre  
 
 

Per a qualsevol dubte ens podeu contactar : 
 

diputacio@tedi-org.com 
 

Tel.93 8029270 



BÀSQUET 
 
La finalitat de l'activitat és iniciar els nens/es en la pràctica del bàsquet, que contribueix a l'aprenentatge dels fonaments i els conceptes més valuosos del 
joc. És una activitat on el nen / a podrà desenvolupar-se a nivell motor alhora que experimenti un creixement muscular, pel que és molt important que es 
pugui treballar les qualitats físiques bàsiques aplicades al bàsquet. Quant, a l'àmbit cognitiu, el nen / a aprendrà a resoldre situacions complexes de forma 
òptima, donant-li llibertat imaginativa. I en l'àmbit socioafectiu, es donaran unes responsabilitats que els permetrà evolucionar en el seu procés 
maduratiu. 

OBJECTIUS 
 

• Elaborar i aplicar escalfaments específics per al joc del Bàsquet, 
comprenent la seva utilització com a mitjà per iniciar una pràctica 
motriu que demana un esforç ampli. 
 

• Conèixer les normes reglamentàries bàsiques del joc del Bàsquet, 
aplicant-les en les diferents situacions de pràctica i ajustant-les a les 
característiques que la diversitat dels participants demani. 
 

• Comprendre el sentit del joc del Bàsquet, sobre la base dels 
principis estratègics i aplicant recursos tècnic - tàctics bàsics 
ofensius i defensius. 
 

• Aportar de forma reflexiva, crítica i constructiva, solucions als 
diferents problemes que el desenvolupament del joc del Bàsquet 
porta implícits, avaluant de forma constant la seva pròpia actuació i 
la dels seus companys. 
 

• Col · laborar i participar en les activitats proposades amb actitud 
crítica i respectant les diferències individuals, aportant, així mateix, 
solucions als possibles conflictes que sorgeixin. 
 

• Conèixer i millorar les capacitats físiques que intervenen en el joc 
del Bàsquet. 

CONTINGUTS 
 
• Realització d'escalfaments específics. 

 

• Capacitats físiques i qualitats motrius vinculades: Força, Resistència, 
Velocitat gestual, Flexibilitat, Coordinació i Equilibri. 

•   

• Reglament bàsic: Temps en zona, temps de possessió de pilota, camp 
enrere, faltes personals, passos, dobles, valors de les cistelles. 

•   

• Principis estratègics en atac i en defensa: mantenir la possessió de la 
pilota - interceptar la pilota, avançar cap al camp contrari - evitar 
l'avanç; aconseguir punt - evitar la consecució del punt. 
 

• Recursos tècnico-tàctics: bot de pilota, passades - recepcions, tirs a 
cistella, entrades a cistella, posició bàsica en defensa i atac, 
desplaçaments, desmarcatge, marcatge, ocupació d'espais, creus, 
fintes i canvis de ritme. 
 

• Comportaments com a joc d'equip: defensa en zona i individual, 
posició en atac utilitzant tots els espais i en funció dels llocs específics 
(1-2-2). 
 

• Respecte i col·laboració en les accions del joc en equip, tant amb els 
companys com amb els components dels altres grups. 
 

• Aportació de possibilitats de realització d'accions, tant des de la 
perspectiva individual com de grup. 
 

• Valoració del joc del bàsquet com a mitjà de manteniment d'una 
bona salut i forma d'ocupar el temps d'oci. 



TEATRE MUSICAL  
 
El nostre objectiu  és ensenyar una activitat artística com és el teatre musical, com a eina que permeti  el desenvolupament integral dels nens/es, 
desenvolupant i utilitzant programacions tècniques especifiques, per garantir processos d’ensenyament-aprenentatge d’una manera divertida, dinàmica i 
creativa. On els nens i nenes puguin passar-ho be al mateix temps que estan aprenent tot un seguit d’ aspectes com és el control del seu cos ,la 
imaginació, escoltar els altres i crear escenes teatrals i musicals. 

OBJECTIUS 
 
• Potenciar la memòria de textos. 

 

• Respectar les diverses produccions dels companys. 
 

• Adquirir consciència de la mobilitat i de les possibilitats del propi 
cos. 
 

• Coneixement de la nostra veu. 

CONTINGUTS 
 

• Coneixement del propi cos i les seves possibilitats. 
 

• Creació de personatges. 
 

• Coneixement de la nostra veu. 
 

• Treballar a partir de l’escolta. 
 

• Improvisacions. 
 

• Treballar amb la memorització de petis textos. 
 

• Creació  d’una petita obra teatral. 
 

• Creació de coreografies. 


