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Presentació Gestió Club 

 

El FC Martinenc és una entitat esportiva amb més de 110 anys d’història, que 

fomenta el gruix de les seves activitats en el desenvolupament de la pràctica 

esportiva i els beneficis que se’ns deriven de la mateixa 

Des de les nostres instal·lacions del Guinardó, donem principalment servei a tot 

el Districte d’Horta-Guinardó, oferint una àmplia i variada proposta d’activitats 

esportives, lúdiques, d’oci i de lleure. 

Ja fa alguns anys que va néixer aquest projecte anomenat Gestió Club, per tal 

d’oferir amb una gestió totalment professional un servei per a ocupar el temps 

lliure dels nens/es, coincidint en els períodes de vacances, l’estiu i el temps no 

lectiu durant el curs escolar, donant suport i alternatives a les famílies que 

segueixen amb les seves obligacions diàries.  

D’aquesta manera el nostre projecte dóna l’oportunitat  d’omplir el temps lliure 

en un espai d’esport i lleure, però també de convivència, respecte, amistat i 

companyonia, tots ells extrets i fomentats dels valors de l’esport, el nostre pilar 

d’origen.  

Un dels objectius més perseguits és aconseguir que tots/es els participants 

gaudeixin d’aquest espai de lleure basat en el desenvolupament psicomotor i 

personal per aconseguir aprenentatges significatius. 

Treballem per donar servei a les famílies dels nostres barris, donant continuïtat 

en molts casos a les famílies que ja participen d’alguna manera amb nosaltres 

durant tot l’any, sempre amb el vistiplau i la complicitat de l’Ajuntament de 

Barcelona i més concretament del Districte Horta –Guinardó.  

Tota la feina realitzada durant aquest període tindrà com a objectiu seguir 

fomentant  i suport en l’educació i la transmissió dels valors necessaris per a 

una bona convivència i desenvolupament de relacions socials.  

  



      

  

 

 

Filosofia 

Des de Gestió Club és una prioritat, establir o millorar la relació entre les 

entitats del barri, fent tasques col·laboratives, de xarxa perquè amb la suma de 

tots fomentar les relacions i els beneficis d’aquestes. 

Gestió Club neix amb l’objectiu de sumar, fent suport al treball d’educació, amb 

l’objectiu d’aconseguir el benestar dels infants tant en l’àmbit físic i com 

psicològic.  

Això ens permet en les nostres tasques fora de l’horari lectiu de l’escola actuar 

com a agents complementaris en l’educació i la socialització dels infants.  

D’aquesta manera la proposta des de Gestió Club no es fomenta en la 

competició, sinó en la de guiar els infants de l’escola mitjançant activitats 

esportives, artístiques, culturals o d’idiomes entre moltes d’altres. 
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Ideari 

- Valors: el nostre campus pretén fomentar a través de la pràctica 

esportiva i el lleure, els valors que s’associen a l’esport com són el 

respecte, la convivència, l’amistat , l’esforç, la integració, la solidaritat, el 

compromís, i el civisme. 

- Pluralisme: es fonamenta la tolerància, l’acceptació a la diversitat dintre 

d’un grup de treball o joc, sense cap discriminació per raó de sexe, 

cultura o habilitat motriu. (disposant fins i tot de procediments de 

prevenció, detenció i resolució de possible casos d’assetjament escolar 

o esportiu)  

- Participació: es potencia la participació de tot el grup en les activitats, 

jocs i tallers, sempre proposats per l’equip de monitors/res durant tot 

l’horari de campus, oferint un tracte i una atenció individualitzada  per 

cada un/a dels participants.  

-  Inclusió: dissenyar activitats amb diversos nivells de dificultat per tal que 

tots/es els/les participants aconsegueixin assolir l’objectiu comú 

d’aprenentatge, sigui del joc o de l’habilitat motriu concreta. 

- Solidaritat i respecte: basant-nos en el respecte que neix d’un mateix i 

conseqüent posteriorment cap als altres, valors que treballem des 

d’àmbits molt diferents en el dia a dia, el menjador és un clar exemple on 

treballem  en aquesta línia.  

- Llibertat individual: tot infant, com a persona lliure, té dret a poder 

expressar-se lliurement sempre que sigui amb respecte. 

- Tolerància: reconèixer la diversitat i la pluralitat d’opinions i idees entre 

les persones del grup així com concebre els valors socials i les relacions 

personals o comunitàries.  



      

  

 

- Salut i higiene: crear hàbits saludables per ocupar el temps lliure dels 

nens/es i joves, fomentant que disposin i mantinguin un bon estat de 

salut, una recompensa molt valuosos per la seva futura vida adulta. 

Metodologia 

 

Com a Entitat que fomenta i treballa valors, principis i regles a través de l’esport 

i el lleure, entenem aquest procés com un desenvolupament del nen/a del ser, 

el saber i estar en les diverses situacions i activitats proposades.  

Entenem per tant aquest procés com un aprenentatge de forma bidireccional, 

no on només aprèn l’infant sinó on educador (monitor/a) i educand formen un 

sistema d’aprenentatge mutu.  

El que pretenem aconseguir és que durant el període de temps que s’executa  

l’activitat amb nosaltres l’infant obtingui un aprenentatge significatiu i per tant 

dissenyem i posem en pràctica una metodologia experimental i vivencial.  

Aquesta metodologia vivencial i experimental està basada tenint present que 

els infants són el centre d’interès, com a responsables proposarem i 

dissenyarem activitats, però el que busquem és fomentar la presa de decisions 

i l’autonomia dels nens/es.  

Treballarem diferents activitats esportives, artístiques i de lleure per tal de 

poder treballar de manera integral no només la component física sinó també la 

mental. A través de diverses situacions més complicades on sigui l’infant 

sempre el centre d’interès i el que decideixi en tot moment que, com i quan fer 

una determinada acció.  

Com hem comentat en punts anteriors el fet de treballar amb aquestes 

activitats, ens serveixen per potenciar els valors, principis i regles els quals a 

través de les activitats podrem treballar de forma activa i engrescadora per tots 

ells/es.  

 

 



      

  

 

 

 

Compromisos 

Totes les activitats que oferim i realitzem tenen el segell de qualitat de Gestió 

Club, donat que totes estan planificades i programades des del departament 

propi de direcció esportiva i direcció del lleure. Això serveix per donar varietat 

dintre de les mateixes activitats i per portar el control i la supervisió en tot 

moment de la coordinació. 

Aquests aspectes estan basts en: 

- Recursos personals: tots els monitors/es que desenvolupen alguna tasca 

a Gestió Club reuneixen tots els requisits per poder treballar amb infants 

i en les activitats que digereixen. (titulacions, capacitats i en molts casos 

experiència)  

- Atenció personalitzada i propera amb els infants i les famílies per part 

dels mateixos monitors/es o directament amb la Coordinació. El tracte és 

proper i és sempre el més efectiu en la majoria dels casos, però 

disposem de també de diverses vies de contacte com pugui ser el mail o 

el telèfon i una oficina física d’atenció per a qualsevol consulta. 

- Adaptació: cada centre educatiu té diferents particularitats i complicitats 

de famílies i alumnes que la diferencien d’altres, és per això, que ens 

adaptem a les necessitats específiques de cada centre. 

Qui forma part de Gestió Club? 

- Tot l’equip de monitors/es que vetllarà pel bon funcionament de les 

activitats, planificarà cada dia d’activitat per donar varietat d’exercicis i 

activitats que ajudi als infants a assolir els objectius generals plantejats a 

l’inici del curs. 

- Les direccions de Gestió Club revisen totes les planificacions i 

metodologies per donar validesa a les mateixes o realitzar modificacions 

per adaptar-les a l’escola. D’aquesta manera també supervisa de forma 



      

  

 

periòdica el funcionament del conjunt de les activitats i els monitors/es 

de l’escola. 

- Administració: donem el suport necessari a les famílies amb el telèfon i 

mail en cas d’haver de comunicar alguna quelcom. També portarem a 

terme tot el procediment d’homologació de les activitats extraescolars 

esportives de l’escola pels infants de 1r a 6è de primària. Segons la 

modalitat en què finalment trieu, en podem arribar a encarregar també 

de la gestió de les inscripcions, altes, baixes i canvis d’activitat.   

 

Activitats  

- Futbol sala: desenvolupament de la tècnica i la tàctica del futbol sala 

mitjançant diferents activitats i exercicis adaptats al nivell de cada grup. 

Podem plantejar alguna trobada trimestral amb altres equips per fer 

entrenaments conjunts  a tall d’activitat especial si ho creiem oportú. 

 

- Bàsquet: desenvolupament de la tècnica i la tàctica del bàsquet 

mitjançant diferents activitats i exercicis adaptats al nivell de cada grup. 

Podem plantejar alguna trobada trimestral amb altres equips per fer 

entrenaments conjunts  a tall d’activitat especial si ho creiem oportú. 

 
 

- Patinatge artístic: iniciació a les tècniques de patinatge amb disseny i 

sensibilitat musical que ens anirà guiant per a realitzar diferents 

composicions. 

 

- Multi esport: orientada a treballar i millorar les habilitats bàsiques 

físiques dels infants a través de diferents esports i/o formes jugades. 

 

- Hip hop: activitat amb suport musical i d’expressió corporal. Mitjançant la 

música descobrirem diferents ritmes i modalitats de ball. 

 
 



      

  

 

- Teatre: activitats d’expressió corporal, on anirem treballant diferents 

tècniques amb la finalitat de gaudir en una exhibició final de tot l’aprés 

durant el curs. 

 

- Dibuix / plàstica: treballarem diverses tècniques artístiques a través de 

diferents tipologies del dibuix com el manga, el dibuix a mà alçada... . 

Combinarem aquestes sessions amb treballs manuals de tipologies 

diferents. 

 
 

- Cric: conèixer el seu propi cos a través de diferents moviments, 

llançaments i de més habilitats pròpies del circ. Els malabars i equilibris 

formen part principal pel desenvolupament de les tècniques bàsiques del 

circ. 

 

- Anglès: activitats no lectives organitzades i dirigides en llengua anglesa. 

Mitjançant diferents activitats, siguin lúdiques o més “acadèmiques” 

anirem treballant i millorant els temps verbals i el vocabulari en anglès. 

Proposta horari d’activitats 

 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

16:30 A 18:00
FUTBOL SALA              

P5 - 2N
PATINATGE                      
PRIMÀRIA

FUTBOL SALA       
3R - 6È

MULTI ESPORT           
P3 - P5

16:30 A 18:00
BÀSQUET              

3R - 6È
TEATRE                      
P3 - P5

BÀSQUET                        
P5 - 2N

CIRC                                
P3 - P5

16:30 A 18:00
HIP HOP                

PRIMÀRIA
DUBUIX                     

PRIMÀRIA 
ANGLÉS                     

PRIMÀRIA


