CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIAN’ DE CREVILLENT
MEMÒRIA GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL DE 2018
DADES GENERALS:
Nombre de visites aproximat: 21.072 (Més avall hi ha una taula amb les visites detallades per
setmanes).
Carnets realitzats fins al moment: 4.177 unitats.
Dies que ha romàs tancat el centre: el dia 1 de gener (any Nou), el 5 de gener a la vesprada, el dia
6 de gener (dia de Reis), el 19 de març (Sant Josep), els dies 29 i 30 de març (dijous Sant i
divendres Sant), el dissabte 31 de març s'obri en distint horari: de 10:00h a 13:00h i de 16:30h a
18:30h. El dia 1 d'abril (diumenge de Resurrecció) i el 2 d'abril (dilluns de Pasqua).
NÚMERO DE VISITES PER SETMANES:
De l'1 al 7 de gener
Del 8 al 14 de gener
Del 15 al 21 de gener
Del 22 al 28 de gener
TOTAL GENER
De l'1 al 4 de febrer
Del 5 al 11 de febrer
Del 12 al 18 de febrer
Del 19 al 25 de febrer
Del 26 al 28 de febrer
TOTAL FEBRER
De l'1 al 4 de març
Del 5 al 11 de març
Del 12 al 18 de març
Del 19 al 25 de març
TOTAL MARÇ
De l'1 al 8 de abril
Del 9 al 15 de abril
Del 16 al 22 de abril
Del 23 al 30 de abril
TOTAL ABRIL
TOTAL QUADRIMESTE

1.144
1.488
1.653
1.666
6.713
499
1.413
1.578
1.200
699
5.389
767
1.497
1.323
962
5.077
985
969
978
961
3.893
21.072

PROGRAMACIÓ DE TALLERS:
A continuació, es detallen tots els tallers que s'han dut a terme en el Centre Jove aquest
quadrimestre. En primer lloc, les dos programacions de gener i febrer que va organitzar l'empresa
que gestiona el centre, i en segon lloc les dos programacions extraordinàries de març i abril que van
realitzar els alumnes del taller d'ocupació de ‘Dinamització Comunitària’.
En l'apartat ‘d'Annexos’ es pot veure la metodologia detallada dels dos cursos realitzats durant
aquests primers mesos de l'any 2018 (veja annex 1 per a la metodologia dels tallers de gener i annex
2 per als de febrer).

PROGRAMACIÓ DE GENER
Curs
Taller Contacontes i jocs
Taller manualitats Reis.
Grup 1
Taller manualitats Reis.
Grup 2
Taller de lectura i jocs
per a xiquets i xiquetes.
Grup 1
Taller de lectura i jocs
per a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller d’anglès per a
xiquets i xiquetes. Grup
1
Taller d’anglès per a
xiquets i xiquetes. Grup
2
Taller d’informàtica per
a xiquets i xiquetes.
Grup 1
Taller d’informàtica per
a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller de relaxació per a
xiquets i xiquetes.
Taller de mecanografia
per a xiquets i xiquetes.
Grup 1
Taller de mecanografia
per a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller de manualitats per
a xiquets i xiquetes.
Taller d´informàtica,
mecanografia i correu
electrònic per a joves.
Xerrada-Taller cerca
d’ocupació.
Xerrada-Taller cerca
d’oposicions.

Dates
Dimecres 3 i dijous
4 de gener de 11:00
a 12:00 h.
Dimecres 3 i dijous
4 de gener de 17:00
a 18:00 h.
Dimecres 3 i dijous
4 de gener de 18:00
a 19:00 h.
Tots els dilluns del
mes de gener
(dilluns 8, 15, 22 y
29) de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dilluns del
mes de gener
(dilluns 8, 15, 22 y
29) de 18:00 a
19:00 h
Els dimarts 9, 16,
23, 30 de gener de
18:00 a 19:00 h.
Els dimarts 9, 16,
23, 30 de gener de
19:00 a 20:00 h.

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

2

2

10

De 6 a 12
anys

Sala de
formació

9

2

2

10

De 6 a 8
anys

Sala de
formació

9

2

2

10

De 9 a 12
anys

Sala de
formació

8

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala de
formació

7

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala de
formació

6

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

8

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

5

Els dimecres 10,
17, 24 i 31 de gener
de 17:00 a 18:00 h.

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

8

Els dimecres 10,
17, 24 i 31 de gener
de 18:00 a 19:00 h.

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

7

4

4

10

De 6 a 12
anys

Sala polivalent

5

3

3

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

8

3

3

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

7

3

3

10

De 6 a 12
anys

Sala de
formació

7

4

4

10

De 13 a
35 anys

Sala
d’informàtica

8

1

1

10

1

1

10

De 13 a
35 anys
De 13 a
35 anys

Sala
d’informàtica
Sala
d’informàtica

Els dimecres 10,
17, 24 i 31 de gener
de 19:00 a 20:00 h.
Els dijous 11, 18 i
25 de gener de
18:00 a 19:00 h.
Els dijous 11, 18,
25 de gener de
19:00 a 20:00 h.
Els divendres 12,
19 i 26 de gener de
17:00 a 18:00 h.
Els dilluns 8, 15, 22
i 29 de gener de
18:00 a 19:00 h.
Dilluns 15 de gener
de 19:00 a 20:00 h.
Dilluns 22 de gener
de 19:00 a 20:00 h.

5
12

PROGRAMACIÓ DE FEBRER
Curs
Taller de lectura i jocs
per a xiquets i xiquetes.

Dates
Tots els dilluns del
mes
de
febrer

Dies
4

Hores
4

Ratio
10

Edat
De 6 a 8
anys

Lloc
Sala
formació

Assistència
de

9

Grup 1

Taller de lectura i jocs
per a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller d’anglès per a
xiquets i xiquetes. Grup
1
Taller d’anglès per a
xiquets i xiquetes. Grup
2
Taller d’informàtica per
a xiquets i xiquetes.
Grup 1
Taller d’informàtica per
a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller de dibuix per a
xiquets i xiquetes.
Taller de mecanografia
per a xiquets i xiquetes.
Grup 1
Taller de mecanografia
per a xiquets i xiquetes.
Grup 2
Taller de manualitats per
a xiquets i xiquetes.
Taller de informàtica,
mecanografia i correu
electrònic per a joves.
Xerrada-Taller Creació i
manteniment
de
l'empresa:
aspectes
jurídics, econòmics i
fiscals
per
a
emprenedors.
Xerrada-Taller
La
Criminologia
i
la
Societat en el S. XXI

(dilluns 5, 12, 19 y
26) de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dilluns del
mes
de
febrer
(dilluns 5, 12, 19 y
26) de 18:00 a
19:00 h
Els dimarts 6, 13,
20, 27 de febrer de
18:00 a 19:00 h.
Els dimarts 6, 13,
20, 27 de febrer de
19:00 a 20:00 h.

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
formació

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

8

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

5

Els dimecres 7, 14,
21 i 28 de febrer de
17:00 a 18:00 h.

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

8

Els dimecres 7, 14,
21 i 28 de febrer de
18:00 a 19:00 h.

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

9

4

4

10

De 6 a 12
anys

Sala
formació

10

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala
d’informàtica

9

4

4

10

De 9 a 12
anys

Sala
d’informàtica

9

4

4

10

De 6 a 12
anys

Sala
formació

9

3

3

10

De 13 a
35 anys

Sala
d’informàtica

13

Dilluns 12 i 19 de
febrer de 19:00 a
20:00 h.

1

2

10

A partir
de
16
anys

Sala
d’informàtica

12

Dilluns 26 de febrer
de 18:30 a 20:30 h.

1

1

10

A partir
de
16
anys

Saló d’actes

25

Els dimecres 7, 14,
21 i 28 de febrer de
19:00 a 20:00 h.
Els dijous 1, 8, 15,
22 de febrer de
18:00 a 19:00 h.
Els dijous 1, 8, 15,
22 de febrer de
19:00 a 20:00 h.
Els divendres 2, 9,
16 i 23 de febrer de
16:30 a 17:30 h.
Dilluns 5, 12 i 19
de febrer de 18:00 a
19:00 h.

de

de

de

5

PROPOSTES D'ACTIVITATS REALITZADES PEL TALLER D'OCUPACIÓ
‘‘VILA DE CREVILLENT IV” DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA.

MARÇ 2018
Activitat
Contacontes
Música i cançons per a
tots/totes
Dones influents
Manualitats
Jocs
Elaboració de pasos de
setmana santa
Elaboració de tambors
Jocs de taula
Elaboració de llesques amb
ou

Dates
5 març

Horari
17.00-18.00

Inscripcions
9

Assistència
9

Edat
De 6 a 9

6 març

17.00-18.00

11

11

De 6 a 9

7 març
8 març
9 març
12 març
14 març
13 març
15 març
16 març
20 març

17.00-18.00
17.00-19.00
17.00-19.00

5
24
16
20
15
15
16
20
20

4
18
16
18
15
15
16
20
20

De 6 a 10
De 6 a 12
A partir de 6

26

26

19

19

De 6 a 12

22 març

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

De 6 a 12
De 6 a 12
De 6 a 12
A partir de 6

Manualitats del dia de la
poesia i la primavera

21 març

Decoració de veles

26 març

17.00-19.00

27

27

De 6 a 12

Manualitats de setmana santa 27 març

17.00-19.00

32

28

De 6 a 12

17.00-18.00

ABRIL 2018
Dates

Horari

Inscripcions

Assistència

Edat

Manualitats i pel·lícula

03-04-2018

10.30-13.00

40

39

De 6 a 12

Jocs tradicionals

04-04-2018

10.30-13.00

55

54

De 6 a 12

10.30-13.00

44

41

De 6 a 12

10.30-13.00

52

52

De 6 a 12

Activitat

Taller de cuina (galetes i
05-04-2018
decoració ous pasqua)
Festa de pasqua
06-04-2018
Jocs imaginació (ioga)

10-04-2018

17.00-18.30

10

10

De 6 a12

Reciclatge de camisetes

12-04-2018

17.00-18.30

19

18

De 6 a 12

Jocs en grup

17-04-2018

17.00-18.30

17

12

De 6 a 12

Reciclatge creatiu (futbolí)

18-04-2018

17.00-18.30

17

15

De 6 a 12

HORARI INTENSIU: Del 2 de Gener al 4 de Febrer.
Matí

Vesprada

Dilluns

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Dimarts

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Dimecres

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Dijous

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Divendres

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Dissabte

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

Diumenge

De 09:00 a 14:00 h.

De 16:00 a 23:00 h.

HORARI NORMAL: Del 5 de febrer al 30 d'abril.
Mañana

Tarde

Dilluns

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 21:00 h.

Dimarts

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 21:00 h.

Dimecres

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 21:00 h.

Dijous

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 21:00 h.

Divendres

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 22:00 h.

Dissabte

De 10:00 a 13:00 h.

De 16:30 a 22:00 h.

Diumenge

Tancat

De 17:00 a 21:00 h.

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES EN EL CENTRE JOVE DE CREVILLENT:
-

Visita de SS.MM. els Reis (divendres 5 de gener). La Regidoria de Joventut junt amb la
col·laboració de l'associació “Bufit de vida” va organitzar la visita de Ses Majestats els
Reis Mags d'Orient a les instal·lacions del Centre Jove.

-

Presentació del llibre: "els parlars valencians" (Divendres 12 de Gener).

-

Tallers de Carnestoltes. Amb motiu del dia de Carnestoltes, els alumnes del Taller
d'ocupació realitzen les activitats següents:
o
Carnestoltes- Taller maquillatge.
o
Carnestoltes-Taller disfresses.

o

Carnestoltes- Contacontes.

-

Curs Manipulador d'Aliments: divendres 9 de març i 27 d'abril de 08:00 a 14:00 h. en
la sala d'actes.

-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: els dijous 8 i 22 de març i el dijous 19 d'abril.

-

Creu Roja: dimecres 4 d'abril, dimarts 10 d'abril i dimecres 11 d'abril utilització per
part de Creu Roja Crevillent de la sala d'informàtica per a la realització d'un curs.

-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: dijous 19 d'abril.

REUNIONS I CONFERÈNCIES:
-

Reunió partit Compromís: dijous 18 de gener reunió sobre l'eficàcia energètica en els
municipis i dijous 25 de gener sobre els pressupostos de la GVA 2018. En la sala d'actes
del Centre Jove.

-

Reunió Esquerra: dijous 1 de febrer i divendres 9 de març en la sala d'actes.

-

Reunió Creu Roja: dimarts 6 de febrer en la sala d'actes.

-

Taula de treball sobre l'assetjament escolar a menors: dijous 15 febrer i 15 de març
en la sala d'actes.

-

Reunió cultura: dijous 15 febrer en la sala d'actes.

-

Reunió Associació Dones de Crevillent: divendres 2 de març en la sala d'actes.

-

Acte Compromís: divendres 6 d'abril. Acte “Piscines de present i de futur per a
Crevillent”. En la sala d'actes a les 20:00 h.

-

Taula redona associació LGTB de Crevillent: dissabte 14 d'abril a les 20:00 h. en la
sala d'actes.

-

Conferència Comissions Obreres: dijous 26 d'abril conferència sobre les pensions. A
les 19:00 h. en la sala d'actes.

INAUGURACIONS I EXPOSICIONS:
-

Exposició de fotografies de la comparsa Asturs “50 anys al carrer”: del 10 al 17 de
febrer. Es tracta d'una sèrie de fotografies que mostren la història d'esta comparsa des
dels seus inicis fins a l'actualitat.

-

Exposició de calçat: del 2 al 15 de març. L'associació valenciana d'empresaris del calçat
presenta en el Centre Jove la col·lecció per a la temporada primavera-estiu 2018.

-

Exposició de pintura de l'associació LGTB de Crevillent: del 14 d'abril al 28 d'abril.

CINE: Tots els dissabtes de l'any es projecten pel·lícules de forma gratuïta en el Centre Jove Juan
Antonio Cebrián. La primera sessió està dirigida per als més menuts ja que s'emet una pel·lícula
infantil a les 17:00h, mentres que a les 19:00h es realitza un passe obert per a tots els públics. Cal
destacar que no cal reservar l'entrada ja que n'hi ha prou aforament per a disfrutar d'aquest servei
gratuït i de la temàtica variada que es projecta cada cap de setmana. A partir del mes de novembre
de 2017 es van començar a projectar pel·lícules també els diumenges a la vesprada en el passe de
les 18:00 h.

CINE FORUM: Al llarg d'aquest primer quadrimestre de 2018 han organitzat 4 sessions de cine
fórum dirigit als jóvens del nostre municipi. (Veja annex 3) Les dates i pel·lícules triades per a la
dita activitat han sigut les següents:
-

El dia 19 de gener es va optar per la pel·lícula “12 hòmens sense pietat”.
El dia 23 de febrer es va projectar la pel·lícula “Casablanca”.
El dia 21 de març la pel·lícula projectada va ser “L'empremta”.
El dia 27 d'abril es va visualitzar la pel·lícula “L'exorcista”.

SALA DE LECTURA DE PREMSA
En la planta baixa del Centre Jove hi ha disponible una sala de lectura on es pot trobar la premsa
diària. Esta sala pot ser usada per tota la població, ja siguen jóvens o adults ja que l'accés a ella és
lliure. La sala de lectura té molt bona acollida i són molts els que diàriament vénen a llegir la
premsa que l'ajuntament de Crevillent oferix de forma gratuïta.
AULES INSONORITZADES
Al llarg del quadrimestre es van obrir dos terminis de presentació d'instàncies per a les reserves de
sales insonoritzades del 2018. El primer va ser a mitjan desembre de 2017 per a sol·licitar les
reserves de sales durant el primer trimestre del 2018 i el segon va eixir a finals de març del 2018 per
a les reserves de sales acústiques del trimestre següent. Amb totes les sol·licituds arreplegades es
van elaborar uns calendaris que van ser notificats als interessats perquè tots pogueren disfrutar
d'aquestes aules. Finalment, van ser cinc els grups que van sol·licitar les sales i a tots ells se'ls va
concedir.
Les sales insonoritzades s'utilitzen per a assajar. En una de les aules insonoritzades tenim
disponibles dos bateries que van ser adquirides per l'Ajuntament per a poder ser utilitzades pels
jóvens. A més, s'ha redactat una nova normativa d'ús de les sales insonoritzades que ha sigut
entregada a tots els grups per a facilitar la utilització correcta d'aquestes instal·lacions.
AULA POLIVALENT
El Centre Jove també disposa d'un aula polivalent que a més de ser usada per a diversos tallers
realitzats en el Centre, s'utilitza també per al taller de teatre que fins ara es venia realitzant en la

Casa de Cultura. En estos moments són quatre els grups que van presentar la reserva de sala en el
Registre de l'Ajuntament de Crevillent i després d'elaborar un calendari se'ls ha concedit l'ús a tots
ells, per a balls i assajos. A més, s'ha redactat una nova normativa d'ús de l'aula polivalent que ha
sigut entregada a tots els grups per a facilitar la utilització correcta d'aquestes instal·lacions.
TALLERS D'OCUPACIÓ DE l'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Són dos els tallers d'ocupació que s'estan duent a terme en el Centre Jove de Crevillent: T´Avalem i
Dinamització Comunitària. Consten cada un de dos professors i deu alumnes. El seu horari és
matinal, de 7:30h a 15:30h i habitualment fan ús de dos dependències del centre: la sala
d'informàtica situada en la primera planta, i l'aula de formació 1 que es troba en la segona.
REUNIONS DE COORDINACIÓ
Totes les setmanes des de l'obertura del Centre Jove es convoquen reunions de coordinació
realitzades amb el regidor, la tècnic de Joventut, l'Auxiliar Administrativa, el coordinador del centre
i el gerent de l'empresa concessionària.
A aquestes reunions hem tractat temes que afecten el funcionament i organització del Centre i hem
plantejat solucions als diversos problemes que han anat sorgint.
Entre d'altres temes hem tractat els següents:
-

-

Tallers: setmanalment hem parlat de l'acollida dels tallers i del funcionament dels
mateixos, també es presenta un llistat de les activitats que es van a realitzar la setmana
següent a fi que es puga publicar la informació en la pàgina Web de l'Ajuntament de
Crevillent.
Informació de les reunions mantingudes amb altres organismes.
Incidències: en cada reunió de coordinació es presenta un llistat d'incidències elaborada
pels conserges i els coordinadors del Centre Jove.
Carnets i nombre de visites.
Propostes de millora del funcionament del Centre.
Programació de noves activitats.
Exposicions.
Xerrades i conferències.
Després de la reunió s'elabora un acta amb tots els temes tractats.

Totes les reunions realitzades han sigut cordials i s'han arribat a acords satisfactoris per al Centre
Jove buscant sempre el millor per als jóvens de Crevillent.
OFICINA DE JOVENTUT:
Tutories realitzades: 54
Assumptes tractats en les tutories:
-

Currículum Vitae i recerca d'ocupació: 29

-

Assessoria jurídica: 12
Beques: 6
Inscripcions al Mitjà: 2
Altres temes: 5

Total tutories: 54
Funcionament de les tutories: els jóvens interessats en tindre una tutoria sobre qualsevol tema
relacionat amb la joventut sol·liciten en consergeria una cita o escriuen un missatge privat al
Facebook del Centre Jove, sempre es donen tres opcions a triar, dos en horari de matins i una en
horari de vesprada, també se'ls demana que diguen l'assumpte que volen tractar perquè quan
vinguen a la tutoria hàgem estudiat la qüestió i podem donar una resposta de manera eficaç.
També assenyalar que per a assumptes de tràmit s'ha atés sense cita sempre que fora en horari
d'oficina.
De totes les tutories es fa un seguiment per part dels coordinadors del Centre i fins al moment totes
han tingut un resultat molt satisfactori resolent sempre els dubtes que els jóvens ens han plantejat.
XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB:
Facebook: tots els dies actualitzem les xarxes socials i donem difusió tant de les activitats que es
realitzen en el Centre Jove com de temes d'interés per als jóvens com per exemple beques, exàmens
oficials o premis destinats a la joventut. Deguts a canvis en les polítiques de Facebook hem passat
de tindre un “perfil personal” a ser una “pàgina” pel que ha patit algun canvi en el seu funcionament
bàsic, el canvi peró, ha sigut positiu i actualment comptem amb 1733 “m'agrada”.
Twitter: actualitzem la informació i fem retuits dels comptes que contenen informació d'interés per
als jóvens. Actualment comptem amb 56 seguidors.
Instagram: enguany hem realitzat una nova xarxa social per a donar una major difusió i
visualització a les activitats que es realitzen en el Centre Jove tant de manera informativa com
lúdica per mitjà de vídeos i imatges. Per a poder consultar les publicacions, ens podeu trobar com
Centre Jove Crevillent. Actualment comptem amb 213 seguidors.
Pàgina Web: registrem el domini www.centrejovecrevillent.com i actualitzem la pàgina sempre
que hi ha informació nova sobre el Centre Jove ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent.

ANNEX 1

METODOLOGIA GENER 2018

CONTACONTES REIS MAGS
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen sigut
admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
Ocupar el temps lliure de xiquets i xiquetes en aquest període vacacional
oferint una alternativa en el temps lliure, entés com un suport educatiu.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Conèixer diferents històries nadalenques.

-

Despertar la imaginació i la creativitat dels xiquets.

-

Inculcar l'hàbit lector.

-

Fomentar el treball en equip.

-

Treballar l'educació en valors a través dels seus personatges i fets que
en ells succeïxen.

METODOLOGIA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'intentarà
utilitzar una metodologia activa i participativa. L'alumne és el protagonista del
seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions començaran amb
una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant la sessió.
MATERIALS
-

Llibres Nadalencs, fulls i llapis.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ

Dimecres 3 i dijous 4 de gener de 11:00 a 12:00 h.

MANUALITATS REIS MAGS. GRUPO 1
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 8 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar la creativitat i estimular la imaginació a través de la
creació de diferents manualitats nadalenques.

-

Fomentar la cooperació i interacció amb els iguals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a elaborar diverses manualitats nadalenques amb material
variat.

-

Utilitzar diferents tècniques plàstiques per a la creació de manualitats
(collage, retallat, etc.).

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Materials variats: cartolines, goma eva, tisores, pegament, feltre, paper,
llapis.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ

Dimecres 3 i dijous 4 de gener de 17:00 a 18:00 h.

MANUALITATS REIS MAGS. GRUP 2
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 9 i 12 anys, interessats en el
curs que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i
hagen sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar la creativitat i estimular la imaginació a través de la
creació de diferents manualitats nadalenques.

-

Fomentar la cooperació i interacció amb els iguals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a elaborar diverses manualitats nadalenques amb material
variat.

-

Utilitzar diferents tècniques plàstiques per a la creació de
manualitats (collage, retallat, etc.).

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Materials variats: cartolines, goma eva, tisores, pegament, feltre,
paper, llapis.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ

Dimecres 3 i dijous 4 de gener de 18:00 a 19:00 h.

LECTURA I JOCS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 8 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat participant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Afavorir el gust per la lectura en l'alumnat.

-

Millorar el procés lector de l'alumnat.

-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat.

-

Aplicar en l'aula jocs educatius.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Textos per a treballar la comprensió.

-

Fitxes amb possibles preguntes sobre el text llegit.

-

Jocs grupals.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària

CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dilluns del mes de gener de
17:00 a 18:00 h.

LECTURA I JOCS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 9 i 12 anys, interessats en el
curs que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i
hagen sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat participant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Afavorir el gust per la lectura en l'alumnat.

-

Millorar el procés lector de l'alumnat.

-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat.

-

Aplicar en l'aula jocs educatius.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Textos per a treballar la comprensió.

-

Fitxes amb possibles preguntes sobre el text llegit.

-

Jocs grupals.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso

Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dilluns del mes de gener de
18:00 a 19:00 h.

ANGLÉS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 8 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar habilitats lingüístiques i auditives.

-

Promoure el treball en equip.

-

Fomentar l'expressivitat i la fluïdesa en llengua anglesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Desenvolupar l'escolta activa.

-

Escoltar i comprendre de forma global missatges orals senzills.

-

Lectura de paraules i frases senzilles.

-

Comprendre i utilitzar de manera adequada el vocabulari, la
gramàtica i les expressions lèxiques apreses en classe.

-

Aprendre les qualitats del treball en equip.

-

Desenrotllar les capacitats escèniques i socials dels alumnes.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'intentarà
utilitzar una metodologia activa i participativa. L'alumne és el protagonista
del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions
començaran amb una xicoteta introducció de les activitats a realitzar
durant la sessió i un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS

-

Sala amb cadires i taules.

-

Material auditiu i visual.

-

Material preparat per a la interacció oral i escrita.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimarts del mes de gener de
18:00 a 19:00 h.

ANGLÉS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys, interessats en el
curs que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i
hagen sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar habilitats lingüístiques i auditives.

-

Promoure el treball en equip.

-

Fomentar l'expressivitat i la fluïdesa en llengua anglesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Desenvolupar l'escolta activa.

-

Escoltar i comprendre de forma global missatges orals.

-

Lectura i comprensió de diferents textos breus.

-

Comprendre i utilitzar de manera adequada el vocabulari, la
gramàtica i les expressions lèxiques apreses en classe.

-

Escriure xicotets textos.

-

Aprendre les qualitats del treball en equip.

METODOLOGÍA

Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'intentarà
utilitzar una metodologia activa i participativa. L'alumne és el protagonista
del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions començaran
amb una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant la sessió i
un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Material auditiu i visual.

-

Material preparat per a la interacció oral i escrita.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimarts del mes de gener de
19:00 a 20:00 h.

INFORMÀTICA XIQUETS I XIQUETES GRUP 1
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 8 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

- Aprendre a manejar les ferramentes bàsiques d'Office.

-

Practicar l'ús de les ferramentes principals (Word, PowerPoint i
Internet).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a redactar i editar un text en Word.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Cercar amb seguretat en Internet.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzarà
una metodologia activa per mitjà de dinàmiques individuals i de grup que
afavorisquen la participació i creativitat de tots els participants. L'alumne
és el protagonista del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les
sessions començaran amb una xicoteta introducció de les activitats a
realitzar durant la sessió i un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Office o Lliure Office.

-

Internet.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de gener
de 17:00 a 18:00 h.

INFORMÁTICA XIQUETS I XIQUETES GRUP 2
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 9 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre a manejar les ferramentes bàsiques d'Office.

-

Practicar l'ús de les ferramentes principals (Word, PowerPoint i
Internet).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-

Aprendre a redactar i editar un text en Word.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Realitzar un full de càlcul en Excel.

-

Cercar amb seguretat en Internet.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzarà
una metodologia activa per mitjà de dinàmiques individuals i de grup que
afavorisquen la participació i creativitat de tots els participants. L'alumne és
el protagonista del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les
sessions començaran amb una xicoteta introducció de les activitats a
realitzar durant la sessió i un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Office o Lliure Office.

-

Internet.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de gener de
18:00 a 19:00 h.

TALLER: RELAXACIÓ XIQUETS I XIQUETES
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Conéixer i practicar diferents tècniques de respiració i relaxació,

prestant-li especial importància a la consciència corporal i al que
sentim.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Diferenciar entre respiració toràcica i respiració abdominal.

-

Discriminar entre tensió i relaxació.

-

Aprendre a concentrar-se.

METODOLOGÍA
Per a desenrotllar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Aula polivalent.

-

Esterillas.

-

Calcetins.

-

Música.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de gener de
19:00 a 20:00 h.

MECANOGRAFIA XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 8 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS

-

Aprendre els conceptes bàsics de la mecanografia.

-

Arribar a utilitzar la mecanografia en el dia a dia per a la redacció de
documents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Augmentar la velocitat amb què s'escriu amb teclat.

-

Aprendre a posicionar els dits en el teclat.

METODOLOGÍA
Per a desenrotllar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques individuals basades en l'ús de les noves tecnologies.

MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Ferramentes disponibles a través de diverses pàgines Web.

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
3 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dijous del mes de gener de
18:00 a 19:00 h.

MECANOGRAFIA XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 9 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre els conceptes bàsics de la mecanografía.

-

Arribar a utilitzar la mecanografia en el dia a dia per a la redacció de
documents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Augmentar la velocitat amb què s'escriu amb teclat.

-

Aprendre a posicionar els dits en el teclat..

METODOLOGÍA
Per a dur a terme el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques individuals basades en l'ús de les noves tecnologies.

MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Ferramentes disponibles a través de diverses pàgines Web.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
3 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dijous del mes de gener de
19:00 a 20:00 h.

MANUALITATS PER A XIQUETS I XIQUETES
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar la creativitat i estimular la imaginació a través de la
creació de diferents manualitats.

-

Fomentar la cooperació i interacció amb els iguals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-

Aprendre a elaborar diverses manualitats amb material variat.

-

Utilitzar diferents tècniques plàstiques per a la creació de manualitats
(collage, retallat, etc.).

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Materials variats: cartolines, goma eva, tisores, pegament, feltre, paper,
llapis de colors, retoladors, pintures...

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
3 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els divendres del mes de gener de
17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÀTICA BÀSICA JOVES
DESTINARIS
Joves d’entre 13 i 35 anys que hagen presentat la sol·licitud en el termini
especificat i hagen estat admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre a manejar les eines bàsiques de LibreOffice.

-

Practicar l’ús de les eines principals (Writer, Impress, llibre de Calc,...)

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a redactar i editar un text en Writer.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Realitzar un full de càlcul.

METODOLOGÍA
Per desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavoreixen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Libre Office.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
Tots els dilluns del mes de gener de 18:00 a 19:00h.

XERRADA-TALLER CERCA D’OCUPACIÓ
DESTINATARIS
Joves amb edats compreses entre els 16 i els 35 anys que hagen avisat de la
seua participació en aquest taller.
OBJECTIUS GENERALS
-

Promoure la cerca d’ocupació mitjançant tècniques i estratègies
concordes com a currículum vitae, carta de presentació, etc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Realitzar un currículum vitae adaptat a les característiques de cada
alumne i la seua formació.

-

Donar pautes bàsiques per afrontar una entrevista de treball.

METODOLOGÍA
Per desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavoreixen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Ordinador

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
Dilluns 15 de gener de 19:00 a 20:00 h.

XERRADA – TALLER OPOSICIONS
DESTINATARIS
Joves d’entre 16 i 35 anys que hagen presentat la sol·licitud en el termini
especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Fomentar hàbits d’estudi i responsabilitat.

-

Polir habilitats de comunicació i memorització.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Ajudar els assistents a preparar amb major efectivitat el procés
d’oposició, siga del cos que siga.

-

Preparar discursos i escrits per a superar la fase de tribunals

d’oposició.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
Dilluns 22 de gener de 19:00 a 20:00h.

ANNEX 2

METODOLOGIA FEBRER 2018

LECTURA I JOCS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 8 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat participant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-

Afavorir el gust per la lectura en l'alumnat.

-

Millorar el procés lector de l'alumnat.

-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat.

-

Aplicar en l'aula jocs educatius.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Textos per a treballar la comprensió.

-

Fitxes amb possibles preguntes sobre el text llegit.

-

Jocs grupals.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dilluns del mes de febrer de 17:00
a 18:00 h.

LECTURA I JOCS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 9 i 12 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat participant.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Afavorir el gust per la lectura en l'alumnat.

-

Millorar el procés lector de l'alumnat.

-

Millorar la comprensió lectora de l'alumnat.

-

Aplicar en l'aula jocs educatius.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Textos per a treballar la comprensió.

-

Fitxes amb possibles preguntes sobre el text llegit.

-

Jocs grupals.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dilluns del mes de febrer de 18:00
a 19:00 h.

ANGLÉS PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 8 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS

-

Desenvolupar habilitats lingüístiques i auditives.

-

Promoure el treball en equip.

-

Fomentar l'expressivitat i la fluïdesa en llengua anglesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Desenvolupar l'escolta activa.

-

Escoltar i comprendre de forma global missatges orals senzills.

-

Lectura de paraules i frases senzilles.

-

Comprendre i utilitzar de manera adequada el vocabulari, la gramàtica i
les expressions lèxiques apreses en classe.

-

Aprendre les qualitats del treball en equip.

-

Desenvolupar les capacitats escèniques i socials dels alumnes.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'intentarà
utilitzar una metodologia activa i participativa. L'alumne és el protagonista del
seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions començaran amb
una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant la sessió i un repàs
de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Material auditiu i visual.

-

Material preparat per a la interacció oral i escrita.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimarts del mes de febrer de
18:00 a 19:00 h.

ANGLES PER A XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2

DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar habilitats lingüístiques i auditives.

-

Promoure el treball en equip.

-

Fomentar l'expressivitat i la fluïdesa en llengua anglesa.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Desenvolupar l'escolta activa.

-

Escoltar i comprendre de forma global missatges orals.

-

Lectura i comprensió de diferents textos breus.

-

Comprendre i utilitzar de manera adequada el vocabulari, la gramàtica i
les expressions lèxiques apreses en classe.

-

Escriure xicotets textos.

-

Aprendre les qualitats del treball en equip.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'intentarà
utilitzar una metodologia activa i participativa. L'alumne és el protagonista del
seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions començaran amb
una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant la sessió i un repàs
de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Material auditiu i visual.

-

Material preparat per a la interacció oral i escrita.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària

CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimarts del mes de febrer de
19:00 a 20:00 h.

INFORMÀTICA XIQUETS I XIQUETES GRUP 1
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 8 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre a manejar les ferramentes bàsiques d'Office.

-

Practicar l'ús de les ferramentes principals (Word, PowerPoint i
Internet).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a redactar i editar un text en Word.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Cercar amb seguretat en Internet.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzarà una
metodologia activa per mitjà de dinàmiques individuals i de grup que
afavorisquen la participació i creativitat de tots els participants. L'alumne és
el protagonista del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions
començaran amb una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant
la sessió i un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Office o Lliure Office.

-

Internet.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX

Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de febrer de
17:00 a 18:00 h.

INFORMÁTICA XIQUETS I XIQUETES GRUP 2
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 9 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre a manejar les ferramentes bàsiques d'Office.

-

Practicar l'ús de les ferramentes principals (Word, PowerPoint i
Internet).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a redactar i editar un text en Word.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Realitzar un full de càlcul en Excel.

-

Cercar amb seguretat en Internet.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzarà una
metodologia activa per mitjà de dinàmiques individuals i de grup que
afavorisquen la participació i creativitat de tots els participants. L'alumne és
el protagonista del seu propi aprenentatge i el mestre és el guia. Les sessions
començaran amb una xicoteta introducció de les activitats a realitzar durant la
sessió i un repàs de les sessions anteriors.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Office o Lliure Office.

-

Internet.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de febrer de
18:00 a 19:00 h.

TALLER DE DIBUIX
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Conéixer i practicar diferents tècniques de dibuix i pintura.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Realització d'obres plàstiques fent ús de les distintes tècniques,
materials i estris de dibuix.

-

Estimular la imaginació i la creació per mitjà d'activitats artístiques.

METODOLOGÍA
Per a desenrotllar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Materials variats: folis, cartolines, llapis de colors, retoladors, pintures,
pinzells...

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX

Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dimecres del mes de febrer de
19:00 a 20:00 h.

MECANOGRAFIA XIQUETS I XIQUETES. GRUP 1
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 6 i 8 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre els conceptes bàsics de la mecanografia.

-

Arribar a utilitzar la mecanografia en el dia a dia per a la redacció de
documents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Augmentar la velocitat amb què s'escriu amb teclat.

-

Aprendre a posicionar els dits en el teclat.

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques individuals basades en l'ús de les noves tecnologies.

MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Ferramentes disponibles a través de diverses pàgines Web.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària

CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dijous del mes de febrer de 18:00
a 19:00 h.

MECANOGRAFIA XIQUETS I XIQUETES. GRUP 2
DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes d'entre 9 i 12 anys que hagen presentat la sol·licitud en el
termini especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre els conceptes bàsics de la mecanografia.

-

Arribar a utilitzar la mecanografia en el dia a dia per a la redacció de
documents.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Augmentar la velocitat amb què s'escriu amb teclat.

-

Aprendre a posicionar els dits en el teclat..

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques individuals basades en l'ús de les noves tecnologies.

MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Ferramentes disponibles a través de diverses pàgines Web.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els dijous del mes de febrer de 19:00
a 20:00 h.

MANUALITATS PER A XIQUETS I XIQUETES
DESTINATARIS
El curs va dirigit a xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys, interessats en el curs
que hagen realitzat la inscripció dins dels terminis corresponents i hagen
sigut admesos en el mateix.
OBJECTIUS GENERALS
-

Desenvolupar la creativitat i estimular la imaginació a través de la
creació de diferents manualitats.

-

Fomentar la cooperació i interacció amb els iguals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a elaborar diverses manualitats amb material variat.

-

Utilitzar diferents tècniques plàstiques per a la creació de manualitats
(collage, retallat, etc.).

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s'utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb cadires i taules.

-

Materials variats: cartolines, goma eva, tisores, pegament, feltre, paper,
llapis de colors, retoladors, pintures...

PROFESSOR QUE HO IMPARTIX
Miriam Alfonso
Graduada en Mestre en Educació Primària
CALENDARI Y TEMPORALITZACIÓ
4 sessions d'1 hora, que es realitzen tots els divendres del mes de febrer de
17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÀTICA BÀSICA JOVES
DESTINARIS
Joves d’entre 13 i 35 anys que hagen presentat la sol·licitud en el termini
especificat i hagen estat admesos.
OBJECTIUS GENERALS
-

Aprendre a manejar les eines bàsiques de LibreOffice.

-

Practicar l’ús de les eines principals (Writer, Impress, llibre de Calc,...)

OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

Aprendre a redactar i editar un text en Writer.

-

Ser capaç de realitzar una presentació per diapositives.

-

Realitzar un full de càlcul.

METODOLOGÍA
Per desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavoreixen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Sala amb ordinadors.

-

Fitxa amb explicacions.

-

Libre Office.

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
3 sessions d’1 hora que es realitzen els dilluns 5, 12 i 19 de 18:00 a 19:00 h.

XERRADA-TALLER CREACIÓ I MANTENIMENT DE L'EMPRESA:
ASPECTES JURÍDICS, ECONÒMICS I FISCALS PER A
EMPRENEDORS
DESTINATARIS
Joves amb edats compreses entre els 16 i els 35 anys que hagen avisat de la
seua participació en aquest taller.
OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

METODOLOGÍA
Per desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavoreixen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS
-

Ordinador

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
Dilluns 12 i dilluns 19 de febrer de 19:00 a 20:00 h.

XERRADA – TALLER LA CRIMINOLOGIA I LA SOCIETAT EN EL S.
XXI
DESTINATARIS
Joves d’entre 16 i 35 anys que hagen presentat la sol·licitud en el termini
especificat i hagen sigut admesos.
OBJECTIUS GENERALS
OBJECTIUS ESPECÍFICS
-

METODOLOGÍA
Per a desenvolupar el curs i aconseguir els objectius descrits, s’utilitzaran
dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
MATERIALS

PROFESSOR QUE HO IMPARTEIX
Ana Luisa Gómez
Llicenciada en Dret
Màster del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Escola Oficial d’Idiomes
CALENDARI I TEMPORALIZACIÓ
Dilluns 26 de febrer de 18:30 a 20:30 h.

ANNEX 3

CINEFÓRUM AL CENTRE JOVE DE CREVILLENT

