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El proper dissabte us presentem una nova activitat esportiva dirigida als 
participants del poliesportiu prebenjamí, es tracta del Baby-Ping. 
 

Es una activitat de tennis taula que consisteix en que els participants 
han passar per una sèrie de proves adaptades a l’edat (estacions) i a la 
vegada és una forma lúdica d’iniciar-se al tennis taula amb un alt 
component d’activitat psicomotriu). 
 

Un dels objectius és conèixer jugant, una disciplina esportiva amb molt 
d’arrelada a la nostra ciutat. 
 
Objectius: 
 

• Donar a conèixer el tennis taula entre els nens i nenes de Mataró 

• Portar a terme una activitat física que treballa de forma important aspectes 
que incideixen en la maduració coordinativa i de reflexes entre els nens. 

• Passar una estona atractiva realitzant activitat física i psicomotriu amb 
elements innovadors dins aquesta àrea. 

• Fer una prova pilot per si és possible incloure aquesta modalitat de tennis 
taula dins el programa dels Jocs Escolars de la ciutat. 

 
Estructura i desenvolupament de les sessions: 

 

• Durada de la sessió: 45 minuts 

• Número de nens/es per sessió: un màxim de 64 

• La sala queda dividida en 6-7 zones amb activitats i jocs diferenciats a 
cadascuna d’elles en funció del número de participants. 

• Totes les activitats tenen relació més o menys directe amb la pràctica del 
tennis taula i els materials que s’hi utilitzen. Fent ús de diferents tipus de 
pales i pilotes. 



• La densitat de nens a cadascuna de les zones serà de 6-8 alumnes 

• La durada de cada exercici/activitat serà d’uns 5-7 minuts 

• Hi haurà uns 5 minuts a l’inici d’explicació de la sessió i 5-10 minuts al final 
de la sessió de valoració i tornada a la calma 

 
 

CONVOCATÒRIA 
 
DIA: 20 de maig de 2017 
HORA: Segons convocatòria 
LLOC: Escola Pia Mataró (Entrada per camí Ral) 
 

HORARIS 
 

Recordeu que on s’indica hora és l’hora d’inici de l’activitat. 
 

GRUP HORA ESCOLES CONVOCADES 

A 09:00 

Lourdes 

Anxaneta “B” 

Santa Anna “A” 

EE Argentona 

B 10:00 

Sol-Ixent 

Josep Montserrat 

Santa Anna “C” 

G.E.M. “B” 

C 11:00 

Anxaneta “A” 

G.E.M. “A” 

Santa Anna “D” 

Marta Mata 

D 12:00 

Santa Anna “B” 

Montserrat Solà 

La Llantia 
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