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MEMÒRIA ESPORTS I DANSA DEL CURS 2016-2017 
 

El dilluns 03-10-2016 s’inicien els entrenaments del nou curs esportiu extra escolar amb un 

total de inscripcions detallada a continuació: 

 

 

 

ESPORT TOTAL 1DIA 2DIES 

ESCOLA BQ 12 6 6 

PREBEN. BQ 13 6 7 

BENJ BQ - - - 

PREALEVI BQ 17 - 17 

ALEVI BQ 16 - 16 

JUNIOR BQ 10 - 10 

ESCOLA FS 6 6 - 

PREB FS 11 2 9 

BENJ FS 14 - 14 

PREALEVI FS 8 - 8 

ALEVI FS 16 - 16 

ESCACS 11 11 - 

TENNIS TAULA - - - 

PREINICIACIÓ 18 18 - 

INICIACIO E.  45 30 15 

TOTAL 
ESPORTS 

EQUIP 

197 79 118 

DANSA 
CREATIVA 

13 13  

DANSA  
HIP - HOP 

9 9  

TOTAL DANSA 22   

    

TOTAL 
NATACIÓ 

108 38 (primària) 70 (infantil) 

TOTAL 
ESPORTISTES 

327   
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La preparació del curs 16/17 s’inicia el 01/09/16 amb el David Rodríguez i el Marc Martínez  

com a coordinadors de totes les activitats.  

Els entrenaments i la natació del curs 2016-2017 van començar la primera setmana 

d’octubre de 2016 i van finalitzar la tercera setmana de juny de 2017 i la setmana esportiva 

va tenir lloc del 22 de maig al 27 de maigde 2016. 

 

Les activitats extra-escolars (esports, permanències, dansa i piscina) que es porten a la 

secció són ateses pels següents 27 monitors i coordinadors, la majoria dels quals són 

exalumnes de l’escola: 

David Rodríguez (coordinació/iniciació), Maria Cambra (recepció dissabte), Anna Cambra 

(preiniciació), Xavier Miguel (coordinació piscina), Marc Martínez(coordinació/futbol 

sala),Xavier Rodríguez (futbol sala),  Albert Miguel (iniciació, futbol sala), Àlex Miró 

(bàsquet, piscina),Oriol Garcés(bàsquet, piscina), Blanca Vendrell (piscina),Oriol 

Pedemonte (futbol sala), Clara Vila D'Abadal (preiniciació, piscina), Martí Massana (futbol 

sala), Nil Nuñez (futbol sala),Oriol Pla (entrenador bàsquet Juniors), Cesc Pla(entrenador 

bàsquet Juniors), Mariona Tejero (estudi/iniciació/dansa), Jaume Gallart (escacs), Carme 

Vidal (dansa Creativa), Javier Casado (dansa HIP HOP), Pau Garcia (futbol sala), Laura 

Ber (piscina), Eulàlia Garcia (Piscina), Berta Martínez (piscina), Marina Chao (estudi), 

Marc Hosta (bàsquet), Helena Galí (piscina). 

 

Les competicions esportives que organitza el CEEB de bàsquet i futbol sala van començar 

en primera fase el 21/10/16 i van finalitzar el 18/12/16, amb la participació dels següents 

equips de l’ escola: 

 

Bàsquet: Pre-AlevíMixte, Aleví Mixte i Júnior femení. 

 

Futbol Sala:Pre-Benjamí, Benjamí, Pre-Aleví i Aleví (2 equips). 

 

La segona fase de la competició es va iniciar el 13/01/17 i va acabar el 20/05/17. En la 

segona fase es va incorporar a competició el Pre-Benjamí de futbol sala. 
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VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS i LA SEVA GESTIÓ 

 

La valoració de les activitats del curs ha sigut molt satisfactòria; destacant l’activitat de 

piscina, encara que va començar amb dues setmanes de retard, i la setmana esportiva, 

obrint-la a les famílies dels més petits. 

 

PISCINA: 

 

L’activitat de piscina ha estat especialment satisfactòria ja que ha confirmat que el canvi a la 

piscina del DIR ha estat un èxit. No ha estat senzill d’organitzar-ho tot: l’activitat a les noves 

instal·lacions va començar amb mal peu ja que les dues primeres jornades es van haver de 

suspendre degut a un problema de la piscina (la varen haver de buidar i omplir dues 

vegades per problemes de seguretat al trencar-se uns lluernaris), l’hora d’arribada dels nens 

al col·legi es va haver de retardar 15 minuts i es va redistribuir els punts d’entrega dels nens 

a les famílies per facilitar la sortida. Al final bons resultats: famílies i nens contents, monitors 

contents degut a la bona relació amb el DIR i la comissió satisfeta del canvi portat a terme. 

 

 

XXXVII SETMANA ESPORTIVA: del 22.05.2017 al 27.05.2017 

 

Juntament amb el canvi de piscina, ha estat la gran novetat d’aquest any. Gràcies a la 

interès i la perseverança de tots els membres de la Comissió i els coordinadors hem tirat 

endavant una transformació en la Setmana Esportiva, obrint-la a infants més petits i fent-hi 

participar a les famílies dels infants del col·legi, i la presentació de la informació pertinent al 

nou curs en forma de tríptic desplegable, canviant el format del que venia a ser el Butlletí 

d’Esports i Dansa.  

 

Volem agrair als coordinadors de les activitats d’esports i dansa tota la seva dedicació 

incondicional per gestionar tan bé les nombroses activitats i solucionar les petites 

incidències que poden sorgir en el dia a dia.  
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En aquesta edició han participat un total de467nens/es, sense comptar en aquesta xifra ni 

els partits ni la participació dels pares, que van quedar repartits de la següent manera: 

 

Diada Esportiva 63 

Olimpíada + cursa 136 

Gàbia 92 

Bàsquet Street 84 

Tennis Taula nens/es 36 

Escacs 18 

Activitats P4, P5 i 1r 38 

TOTAL 467 

 

 

Pel que fa a les activitats on també participaven pares i mares, aquesta va ser la repartició:  

 

Punteria 34 

Cistella mig camp 34 

Tennis Taula 

pares/mares 

10 

Cursa Pares 25 

Cursa Mares 8 

TOTAL 111 

 

La participació al llarg de la setmana esportiva es manté i en aquesta edició s’ha arribat als 

578 participants, sense comptar els partits de pares/monitors i mares. 

 

Veient les dades de participació creiem que el nou plantejament de setmana esportiva ha 

estat molt ben acceptat, i l’objectiu de fer-hi participar infants des de P4 i a famílies en 

general s’ha assolit de manera molt satisfactòria. La valoració general que en fa la Comissió 

d’Esports és molt positiva i ja estem començant a preparar la següent Setmana Esportiva 

per consolidar, i si cal fer créixer, les novetats implementades. 

 



 

 - 5 - 

Un especial agraïment a la Comissió de Comunicació i Butlletí per tot el seu esforç en la 

elaboració del nou  TRÍPTIC DESPLEGABLE d' ESPORTS i DANSA. 

 

Agrair també a la Comissió Solidària la seva participació a la Setmana Esportiva fent-se 

càrrec del Bar el dissabte al matí. Gaudim molt quan podem col·laborar entre comissions, ja 

que tots som AMPA. 

 

AMPASOFT:  

 

Aquest curs es segueix amb la implantació i millora del programa informàtic AMPASOFT per 

la gestió administrativa i informativa de les activitats que organitza l’AMPA, entre elles totes 

les d’esports i dansa.  

 

CALENDARI: 

 

Aquest any s’ha estirat el calendari fins pràcticament a final de curs, cosa que ha facilitat 

molt la gestió familiar del darrer mes de classe. 

 

GESTIÓ DELS DIES DE PLUJA: 

 

Enguany hem tractat la inquietud d’unes quantes famílies referida a com es desenvolupa 

l’activitat els dies de pluja. Intentem millorar tots els aspectes de les activitats esportives fins 

en mesura del que podem, i així ho seguirem fent.   

 

 

Agraïm a l'escola la cessió del menjador com a sala de permanències d’esports i d’altres 

espais que els hem demanat ocasionalment. Sabem que els suposa un gran esforç de 

coordinació i ho valorem enormement.  

 

La Comissió vol recordar que treballa per a tots els nens/es de l’escola i que sempre està 

oberta a qualsevol proposta, queixa o comentari. També vol incidir en el compliment per 

part dels pares/mares de les dates que es fixen per l’entrega d’autoritzacions, participacions 

en partits, etc...doncs permet una millor organització de totes les activitats. 
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Per acabar, una menció molt i molt especial pels coordinadors i tots els monitors. Agrair-los 

a tots la seva dedicació i il·lusió per fer, un any més, possible la nostra Setmana Esportiva 

de LURDES. Moltes gràcies a tots! 

 

Comissió d’esports i dansa de l’AMPA de  Lurdes 


