
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA 
NOVA ICÀRIA ESPORT & FIT 

 
 
A partir del dilluns 5 de setembre, es donarà inici a les extraescolars del 
curs 2022/2023 al Nova Icària Esport & Fit. 

En el següent document trobareu tota la informació que necessiteu saber, 
en el cas que tinguéssiu qualsevol dubte o volguéssiu saber quelcom més, 
podeu contactar amb nosaltres directament pel correu electrònic que 
trobareu al final del document. 

Moltes gràcies per la confiança en nosaltres i molt bon inici de curs a 
tothom. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

DATA D'INICI DEL CURS I DIES FESTIUS 

El dia d'inici de les activitats extraescolars serà a partir del dilluns 5 de setembre del 

2022. 

La planificació de les classes està marcat segons el calendari escolar, per tant, els 

festius de l'escola també corresponen als festius de l'Escola Esportiva, a excepció dels 

festius de lliure elecció, que sí que hi haurà entrenaments. 

FUNCIONAMENT D'ENTRADA I SORTIDA 

L'entrada i la sortida de l'activitat es realitzarà per la porta lateral corredissa del 

centre, que es troba a la mateixa Avinguda Icària. 

La porta s'obrirà 5 minuts abans de començar l'activitat i estarà oberta fins 5 minuts 

després que comenci, per tal que tothom puguin accedir a la pista poliesportiva. 

La sortida es farà de manera complementària per la mateixa porta. 

Demanem màxima puntualitat tant a l'hora de dur a terme l'entrada com per la 

sortida, ja que això facilitarà que totes les activitats puguin durar el temps previst. 

Si algun/a dels/les participants marxa sol/a, serà necessari enviar una autorització per 

correu electrònic (eie@novaicaria.com). 

FILOSOFIA DE L'ESCOLA 

La nostra Escola té com principal objectiu enriquir l'educació global del/la participant i 

al mateix temps, iniciar-lo/la en la pràctica fisico-esportiva a diversos esports. Aquesta 

pràctica té en compte el desenvolupament de les capacitats motrius del/la participant, 

l'expressió corporal, percepció motriu, entre moltes altres. 

En cap moment busquem convertir als/les participants en professionals de l'esport que 

practiquen, si no educar-los en els valors de l'esport, com la companyonia, el sacrifici, 

el respecte, entre molts altres. 

 



 
 

 
 
 

MODALITATS ESPORTIVES OFERTES 

· Taekwondo: Adreçat a participants entre 5 i 18 anys. Realitzen un excel·lent exercici 

físic, potenciant la coordinació, l'auto superació i el domini del propi cos i de la ment. A 

més a més, fomenta valors com el respecte dirigit al mestre, als companys i a la gent 

del seu entorn. 

· Iniciació esportiva: Adreçat a infants entre 3 i 6 anys. Introducció a diferents esports 

d'equip d'una manera lúdica. Centrant-nos en la millora de les habilitats motrius 

bàsiques i de relació amb els companys i companyes. 

· Gimnàstica Rítmica escola i iniciació: Adreçat a participants entre 3 i 13 anys. 

Activitat amb objectiu lúdic on s'aprofundeix el treball en equip, la sincronització de 

moviments combinats amb suport musical i la millora de la qualitat física bàsica de la 

flexibilitat. A més a més, s'insisteix molt en la col·locació postural i la coordinació de 

moviments. 

· Gimnàstica Rítmica competició: Continuació de l'activitat de Gimnàstica Rítmica per 

a participants que ja han estat a l'escola de rítmica i volen un estímul competitiu i més 

especialitzat. La competició és a nivell escolar. 

·Voleibol: Activitat per a participants d’entre 10 i 17 anys, on l'objectiu principal és la 

introducció del voleibol i l'aprenentatge de la seva tècnica amb un objectiu lúdic. Es 

treballa la coordinació motriu, la psicomotricitat i les habilitats bàsiques. 

VESTUARI NECESSARI 

Per a cap activitat serà obligatori portar una indumentària concreta, únicament serà 

necessari assistir a les activitats amb roba i calçat esportiu. Serà necessari que tothom 

vingui canviat/da de casa. 

Quan comenci a fer fred, recomanem que vinguin amb la roba de l'activitat posada i 

roba d'abrigar per sobre. Abans de començar, ens traurem la roba que sobri i la 

guardarem cadascú a la seva motxilla.  



 
 

 
 
 

Material comú per tots/es els cursetistes: 

• Roba i calçat esportiu. 

• Aigua en cantimplora, omplerta de casa. 

 

- Taekwondo: Roba esportiva i còmoda. L'activitat es fa sense calçat i per tant, és 

necessari portar mitjons. El vestit de taekwondo, dobok, no és obligatori però si 

recomanat per l'instructor. 

- Iniciació Esportiva: Roba esportiva i còmoda. 

- Gimnàstica Rítmica: Aquesta activitat es fa sense calçat, per tant, és necessari portar 

mitjons o punteres de rítmica. A més a més, cal portar roba elàstica o qui així ho vulgui, 

mallot de gimnàstica rítmica. El cabell sempre s'haurà de portar recollit. 

El mallot propi de gimnàstica rítmica i les punteres no són complements obligatoris, 

però si recomanables.  

- Vòlei: Roba i sabates esportives. Les genolleres són opcionals però recomanades. 

*Es recomana marcar totes les pertinences amb el nom de cada participant, per tal 

de fer molt més senzilla l'entrega d'aquest si es perd. 

TROBADES I FESTIVALS DURANT L'ANY 

Aquesta temporada tornarem a realitzar dos festivals durant el curs, tant de 

taekwondo com de gimnàstica rítmica. 

Festival de Nadal: Es faran en dies separats els festivals de taekwondo i de gimnàstica 

rítmica, programant-se sempre o un dimarts o un dijous. S’informarà de la data exacta 

aproximadament un mes abans. En aquest festival els/les participants ensenyaran a 

totes les famílies el que porten aprenent aquests primers mesos amb una petita 

exhibició del seu esport. 

Festival de final de curs: Es faran dos festivals independents, un de taekwondo i un de 

gimnàstica rítmica, o un dimarts o un dijous. El més probable és que es facin l’última o 



 
 

 
 
 

penúltima setmana de curs. Aquest festival serà per concloure la temporada, fer una 

festa de comiat i mostrar-vos a totes les famílies i coneguts el gran treball que hauran 

fet durant tot el curs. 

A part d’aquests dos festivals, s’intentarà també realitzar: 

Gimnàstica Rítmica Escola: Participar en la trobada anual de gimnàstica rítmica 

organitzada pel Consell Escolar de l’Esport de Barcelona (CEEB), que sol realitzar-se un 

dissabte o diumenge d’abril. Quan tinguem la data exacta us informarem per tal de 

saber si podem participar. 

 

Voleibol: S’intentarà fer alguna trobada, entrenament conjunt i/o partit amb algun 

altre club de la zona, intentant respectar sempre que sigui possible els dies i horaris 

habituals d’entrenament. S’informarà a les famílies a través del correu electrònic.  

 

 

 

El meu correu electrònic és eie@novaicaria.com i per qualsevol dubte em podeu 

contactar a través d’aquesta adreça. 

Moltes gràcies i molt bon inici de curs! 

 
Jordi Solà 
Coordinador de l'Escola d'Iniciació Esportiva 
Nova Icària Esport & Fit 


