
Què es vol aconseguir? 
 
• Volem recuperar la vida i el costum d’anar caminant a l’escola. 
 
• Fomentar hàbits saludables com l’exercici físic. 
 
• Fomentar el respecte a l’entorn, educant als infants a no llençar res 

a terra i mantenir el voltant dels itineraris nets i en condicions. 
 
• Conscienciar als infants de la importància del nostre entorn i dels 

efectes de la contaminació al nostre planeta. 
 
• Descongestionar la via pública de vehicles a les hores d’entrada i 

sortida de l’escola. 
 
 

I tu, com vas a l’escola? 
 
Encercla la forma segons et desplaces o dibuixa-la tu mateix :) 

 

Amb patinet A peu 

 

Amb bicicleta Amb ... 

L’ACTIVITAT FÍSICA MILLORA  
 

L’APRENENTATGE I EL RENDIMENT 
 

ESCOLAR 
 
 
 
 

Anem a l’escola a “Peu” !         

EAP La Granadella 



 

Beneficis... 

 

A nivell cognitiu: 

• Adquirirà un millor rendiment acadèmic i una major capacitat 

d’atenció. 

• Millorarà el seu estat anímic i emocional. 

 

A nivell psicològic i social: 

• Millorarà el seu benestar psicològic, la confiança en ell mateix i la 

seva autoestima. 

• Afavorirà la seva socialització i la seva autonomia. 

• Adquirirà certs valors com la constància, la perseverança, la 

humilitat, l’esforç, el treball en equip, la disciplina, la cooperació… 

 

A nivell físic: 

• Tindrà un estat de salut òptim, es trobarà millor. 

• Controlarà un estat de pes adequat. 

• Reduirà les probabilitats de patir malalties en l’edat adulta 

(diabetis, osteoporosis, obesitat, malalties cardiovasculars i certs 

tipus de càncer). 

• Practicat correctament, afavorirà la prevenció de lesions. 

La pràctica de l’exercici físic en la salut  

dels nostres fills 

 
 
Aspectes a tenir en compte: 
 
 

• Triar activitats extraescolars “físicament actives”, respectant les 
preferències del teu fill. Provar diferents activitats pot ajudar a que 
cada nen trobi la que més li agradi. 

 
• Motivar el petit, mitjançant el joc, durant l’activitat. 
 
• Donar més importància a la participació que al fet de guanyar. 
 
• Compartir amb ell l’activitat física sempre que sigui possible. 
 
• Conèixer les motivacions i els interessos dels petits de la casa i 

implicar-los en la presa de decisions de les activitats que farem pot 
ajudar a gaudir més de l’activitat. 

 
• Ser un exemple a seguir! 


