
Promoció de l'esport

BAGUL ESPORTIU
'

És un recurs per les escoles que consta d'un bagul exterior amb material esportiu que està disponible per a l'alumnat durant
l'horari de pati del matí i, si es valora positivament, es pot ampliar en horari de migdia. 
Disposa d'una selecció de material esportiu que fomenta la pràctica esportiva entre tot l'alumnat de l'escola com diàbolos,
cordes, pla de diable, carioques, baldufes, vòrtex, frisbi, plats xinesos, raquetes (platja, tenis, pin pon, bàdminton), pilotes
d'esport que no es juguen amb regularitat en el pati (bàsquet, handbol, Matar o rugbi) baseball, zancos, etc. 
Aquest Bagul arriba al centre amb un monitor que presenta el material i coordina amb el centre el seu funcionament (horari,
activitats). Aquest monitor passarà un dia cada setmana o cada 10 dies a dinamitzar els patis. 
Això consisteix a presentar cada setmana una activitat i proposar jugar amb un grup d'alumnes, qui vulgui. Es demanarà
col·laboració amb el centre per fer difusió en l'escola de l'activitat i el calendari. 
Després d'unes setmanes de dinamització el monitor pot identificar amb ajuda del coordinador d'educació física alguns
alumnes que podrien dinamitzar el bagul esportiu els dies que no hi és el monitor. Aquest alumnat és voluntari i se'ls fa una
formació prèvia. 
Si el centre decideix obrir el bagul esportiu sense monitor, caldrà fer un registre del préstec. 
És molt important fer pedagogia del respecte pel material, pel torn per agafar material i per deixar-lo, respecte al
dinamitzador i a l'alumnat dinamitzador. El monitor contractat que passa per les escoles està contractat per l'ajuntament
per un pla d'ocupació. 

DESCRIPCIÓ DE L' ACTUACIÓ 

OBJECTIUS DE L' ACTUACIÓ 

CATEGORIA: Esportives OBJECTIU PEE:

Dinamitzar activitats esportives en horari dels patis. 

Fomentar la participació de les nenes, nouvinguts i alumnes amb ACNEE en les activitats esportives. 

Presentar nous materials i esports alternatius a l'alumnat per animar la pràctica esportiva entre tots i totes els

infants del centre. 

Ajuntament d'Esplugues 
Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Temporització: Gener- Juny 

Persones destinatàries: 1200 

Organitzador:

Pressupost: 400 Euros 

Lloc: Escola Joan Maragall, Escola Matilde
Orduña, Escola Can Vidalet i Escola Gras i Soler 


