CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIAN’ DE CREVILLENT
MEMÒRIA MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST DE 2018
DADES GENERALS:
Nombre de visites aproximat: 16.975 (Més avall hi ha una taula amb les visites detallades per
setmanes).
Carnets realitzats fins al moment: 4.313 unitats.
Dies que ha romàs tancat el centre: dimarts 1 de maig (dia del treballador) i 15 d'agost (festiu
Asunción de la Mare de Déu).
NÚMERO DE VISITES PER SETMANES:
De l'1 al 6 de maig
Del 7 al 13 de maig
Del 14 al 20 de maig
Del 21 al 27 de maig
Del 28 al 31 de maig
TOTAL MAIG
De l'1 al 10 de juny
Del 11 al 17 de juny
Del 18 al 24 de juny
Del 25 al 30 de juny
TOTAL JUNY
De l'1 al 8 de juliol
Del 9 al 15 de juliol
Del 16 al 22 de juliol
Del 23 al 31 de juliol
TOTAL JULIOL
De l'1 al 5 de agost
Del 6 al 12 de agost
Del 13 al 19 de agost
Del 18 al 26 de agost
Del 27 al 31 de agost
TOTAL AGOST
TOTAL QUADRIMESTE

849
1212
1313
2167
1587
7.128
2366
1184
1214
1167
5.931
866
725
748
602
2.941
120
214
117
257
267
975
16.975

PROGRAMACIÓ TALLERS:
A continuació, es detallen tots els tallers que s'han dut a terme en el Centre Jove aquests tres mesos.
En primer lloc, la programació de maig i en segon lloc la de juny i juliol. L'última setmana d'agost
es van realitzar tallers que es van agregar a la programació de setembre pel que s'han inclòs en la
següent memòria.
En l'apartat ‘d'Annexos’ es pot veure la metodologia detallada dels cursos realitzats durant el
trimestre (Veja annex 1).

MAIG
Curs

Dates

Taller d'informàtica

Tots els dilluns de
maig de 17:30 a
18:30 h.

Taller de mecanografia

Tots els dilluns de
maig de 18:30 a
19:30 h.

Tots els dimarts
del mes de maig a
Inglés lúdic grup 1
partir del dimarts 8
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dijous del
mes de maig a
Inglés lúdic grup 2
partir del dijous10
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dimecres
del mes de maig
Taller de globoflexia
des del dimecres 9
grup 1
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els divendres
del mes de maig
Taller de globoflexia
des del divendres
grup 2
12 de maig de
17:00 a 18:00 h.

Dies

Hores

Ratio

4

4

11

4

4

10

4

8

12

4

8

9

7

7

3

3

Edat
De 13 a 35 anys
(si queden places
lliures s'obri a
tots)
De 13 a 35 anys
(si queden places
lliures s'obri a
tots)

Lloc

Assistència

Sala d'informàtica

9

Sala d'informàtica

5

De 6 a 9 anys

Sala de formació

De 6 a 9 anys

Sala de formació

12

De 6 a 9 anys

Sala de formació

7

8

De 9 a 12 anys

Sala de formació

6

7

7
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JUNY I JULIOL
Curs

Dates

Tots els dilluns de
Taller d'informàtica i juny i juliol de
mecanografia. Grup 1
17:30 a 18:30 h.

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

9

9

16

De 6 a 12 anys

Sala d'informàtica

13

Sala d'informàtica

11

Tots els dilluns de
Taller d'informàtica i
juny i juliol de
mecanografia. Grup 2
18:30 a 19:30 h.

9

9

17

De 13 a 35 anys
(si queden places
lliures s'obri a
tots)

Tots els dimarts de
juny i juliol de
18:00 a 19:00 h.

9

9

18

De 6 a 9 anys

Sala de formació

11

Tots els dimecres
de juny i juliol de
17:30 a 18:30 h.

8

8

20

De 6 a 9 anys

Sala de formació

17

Tots els dimecres
de juny i juliol de
18:30 a 19:30 h.

8

8

24

De 6 a 12 anys

Sala d'informàtica

14

Anglés Lúdic

Tots els dimarts i
dijous de 17:00 a
18:00 h.

17

17

15

De 6 a 9 anys

Sala de formació

12

Ludoteca

Tots els divendres
de juny i juliol de
17:00 a 19:00 h.

9

18

18

De 7 a 20 anys

Sala de formació

12

Todos los jueves
de junio y julio de
18:00 a 20:00 h.

8

16

16

De 6 a 12 anys

Pista de patinatge
parc nou

12

Expressió
Grup 1

Corporal.

Taller de
Grup 1

malabars.

Taller
Grup 3

d'informàtica.

Taller de
Grup 1

patinatge.
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Tots els dissabtes
de juny i juliol de
09:30 a 11:30 h.

9

18

16

De 6 a 12 anys

Pista de patinatge
parc nou

11

Patinatge. Grup 3

Tots els dimarts de
juny i juliol de
19:00 a 20:00 h.

9

9

16

De 6 a 12 anys

Pista de patinatge
parc nou

12

Taller de Batukada

Els dilluns 18 i 25
de juny. 2 i 9 de
juliol de 18:00 a
20:30 h.

4

10

15

De 6 a 35 anys

Sala acústica

10

El
dilluns 25,
dimecres 27 i
Taller
d'informàtica
divendres 29 de
divertida.
juny de 11:00 a
12:00h

3

3

16

De 6 a 12 anys

Sala d'informàtica

11

Taller de
Grup 2

Patinatge.

TALLER D'OCUPACIÓ ‘‘VILA DE CREVILLENT IV” DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
PROPOSTA D'ACTIVITATS PER AL MES DE JULIO 2018
Taller

Date

Horari

Edat

Participantes

Lloc

Assistència

Crea la teua pròpia vidriola Dilluns 2 Juliol
i macetero

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

20

Peixera creativa

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

22

Dimecres 4 Juliol
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Elabora i decora la teua
Dijous 5 Juliol
pròpia carpeta

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

22

Aliments divertits

Dilluns 9 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

20

Juga amb els aliments

Dimarts 10 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

20

Cuida't a l'estiu

Dimecres
Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

24

Explora nous aliments

Dijous 12 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

40

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

18

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

26

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

24

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

26

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

29

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

24

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 años

32

Sala d'estudi 2

32

Recicla les teues botelles
Dilluns
de plàstic i crea els teus
Juliol
propis accessoris

11

16

de

Dóna-li un nou ús als teus
Dimarts 17 Juliol
botons
Recrea el teu plat-platja

Dimecres
Juliol

18

Recicla per colors

Dijous 19 Juliol

Taller de Pilates i Ioga

Dilluns
Juliol

23

de

Reutilitza les teues caixes Dimarts
de sabates
Juliol

24

de

Crea la teua pròpia vidriola Dilluns 2 Juliol
i macetero
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HORARI NORMAL: de l'1 de maig al 13 de maig. Del 30 de juny al 31 de juliol.
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.

HORARI INTENSIU: del 14 de maig al 29 de juny.
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 AGOST: de l'1 al 31 d'agost.
Mañana

Tarde

Dilluns

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Dimarts

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Dimecres

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Dijous

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Divendres

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Dissabte

De 10:00 a 13:00 h.

Cerrado

Diumenge

Tancat

Tancat
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REUNIONS I CONFERÈNCIES:
CREU ROJA: 2 de maig i 6 de juny. Utilització de la sala d'informàtica per a curs.
GEOLODÍA: 3 de maig. Informació i programació de l'activitat.
CONFERÈNCIA VENDES SENSE FRE: Organitzada per REVOR. Realitzada en la sala
d'actes el 9 de maig.
CURS FORMACIÓ CEFIRE: dies 9, 14 i 29 de maig.
REUNIÓ TREBALL TALLER D'OCUPACIÓ: 17 de maig. Sala de reunions.
CONCURS DE PROJECTES EMPRESARIALS: 24 de maig. Saló d'actes.
X FIRA DE FOMENT D'OCUPACIÓ: 24 de maig. Concentració de centres educatius,
associacions, organismes públics i privats, etc. tots relacionats amb el foment de l'ocupació per a la
població juvenil.
CLUB DE LECTURA MACIA ABELA: 24 de maig. Saló d'actes.
CLAUSURA TALLER D'OCUPACIÓ DE TURISME: 31 de maig en la sala d'actes.
ENTREGA DE PREMIS UPLA: 31 de maig en la sala d'actes.
CURS BÀSIC PREVENCIÓ DE RISCOS: en l'aula d'informàtica. Els dies 5, 12, 20, 26 i 27 de
juny i el 3 de juliol.
CINEFÓRUM TALLER D'OCUPACIÓ DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA: 6 de juny i
8 de juliol. Saló d'actes.
CRUZ ROJA: de l'11 al 13 de juliol, del 17 al 21 de juliol i els dies 27 i 28 de juliol. Utilització del
saló d'actes per a diversos cursos.
REUNIÓ EUR: 25 de juliol en la sala d'actes.

EXPOSICIONS:
EXPOSICIÓ DONES DE LA REPÚBLICA FENT HISTÒRIA: del 30 d'abril al 12 de maig.
EXPOSICIÓ NIT De l'ART: del 25 de maig al 4 de juny.
FIRA DEL CALÇAT: 21 al 31 d'agost.
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CINE: Tots els dissabtes de l'any es projecten pel·lícules de forma gratuïta en el Centre Jove ‘Juan
Antonio Cebrián’. Hi ha dos passes de cine obert per a tots els públics, el primer comença a les
17:00h i el segon a les 19:00h. Cal destacar que no cal reservar l'entrada, ja que n'hi ha prou
aforament per a disfrutar d'aquest servei gratuït i de temàtica variada que es projecta cada cap de
setmana. (Veja annex 2).

CINE FORUM: Al llarg d'aquests quatre mesos s'han organitzat dos dies de cine fórum dirigit als
jóvens del nostre municipi. Les pel·lícules triades van ser ‘Ciutadà Kane’ el 25 de maig i ‘Centaures
del desert’ el 27 de juny en la sala d'actes del Centre Jove. (Veja annex 3).

CERTIFICAT DIGITAL:
A finals de maig de 2018 l'ajuntament de Crevillent va traslladar al Centre Jove ‘Juan Antonio
Cebrián’ el servei gratuït d'obtenció del certificat digital per als veïns de la localitat. L'horari
disponible per a sol·licitar-lo són els dimecres de 11:00h a 13:00h i fa falta el següent: un document
oficial d'identificació en vigor amb fotografia, un correu electrònic i que la persona interessada es
persone físicament.

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. Aquesta sala té molt bona acollida i són molts els que diàriament vénen a llegir la premsa que
l'ajuntament de Crevillent ofereix de forma gratuïta.

AULES INSONORITZADES
A finals de juny de 2018 finalitzava el període de sales insonoritzades reservades pels cinc grups
que ho van sol·licitar en el termini indicat per a això. El 23 de juny dóna començ un nou termini per
a la presentació d'instàncies per a les reserves d'aquestes sales acústiques que finalitzarà al
desembre, donant així un marge de sis mesos per a l'ús de les dites sales pels grups que ho
sol·liciten.
Amb totes les sol·licituds arreplegades es va elaborar un calendari que va ser notificat als interessats
perquè tots pogueren disfrutar d'aquestes aules. Finalment, van ser quatre els grups que van
sol·licitar les sales i a tots ells se'ls ha concedit.
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Les sales insonoritzades s'utilitzen per a assajos musicals. En una de les aules insonoritzades hi ha
disponibles dos bateries que van ser adquirides per l'Ajuntament per a poder ser utilitzades pels
jóvens músics.
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'estes instal·lacions.

AULA POLIVALENT:
El Centre Jove també disposa d'un aula polivalent que a més de ser usada per a diversos tallers
realitzats pel centre s'utilitza també per al taller de teatre que fins ara es venia realitzant en la Casa
de Cultura. 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'estes instal·lacions.

REUNIONS DE COORDINACIÓ
Totes les setmanes des de l'obertura del Centre Jove hem tingut reunions de coordinació realitzades
amb el Regidor, el Director, l'Auxiliar Administrativa i el gerent de l'empresa concessionària.
En estes reunions hem tractat temes que afecten el funcionament i l'organització del Centre i hem
plantejat solucions als diversos problemes que han anat sorgint.
Entre altres temes hem tractat els següents:
-

-

Tallers: setmanalment hem parlat sobre l'acollida dels tallers i el funcionament dels
mateixos, també es presenta una llista amb 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 sobre les reunions mantingudes amb altres organismes.
Incidències: en cada reunió de coordinació es presenta una llista d'incidències elaborada
pels conserges i els coordinadors del Centre Jove.
Carnets i nombre de visites.
Lectura dels suggeriments depositats en la bústia de suggeriments del Centre Jove.
Propostes de millora del funcionament del Centre.
Programació de noves activitats.
Exposicions i fires.
Xerrades i conferències.
Després de la reunió s'elabora una acta amb tots els temes tractats.
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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 D'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tutories realitzades: 31
Assumptes tractats en les tutories:
-

Currículum Vitae i recerca d'ocupació: 8
Garantia Juvenil: 4
Assessoria jurídica: 5
Orientació acadèmica: 6
Preinscripció i matrícula UA: 3
Beques: 5

Total tutories: 31
Funcionament de les tutories: els jóvens interessats a 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 s'haja pogut preparar la sessió amb anterioritat i així poder donar una resposta
més eficaç.
També assenyalar que per a assumptes de tràmit s'ha atés sense cita prèvia sempre que acudiren 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 han plantejat.

XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB:
Facebook: tots els dies s'actualitzen les xarxes socials i es dóna 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 s'ha passat
de tindre un “perfil personal” a ser una “pàgina” pel que ha patit algun canvi en el seu funcionament
bàsic, a pesar d'això el canvi ha sigut positiu i actualment la pàgina compta amb 1.834 “m'agrada”.
Twitter: s'actualitza la informació i es fan retuits dels comptes que contenen informació d'interés
per als jóvens. Actualment el Twitter del Centre Jove compta amb 56 seguidors.
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Instagram: enguany s'ha 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 que es van fent, cal
buscar el compte ‘Centre Jove Crevillent’. Actualment són 283 els seguidors que té el dit compte.
Blog del Centre Jove: S'actualitza el blog sempre que hi ha informació nova sobre el Centre
Juvenil ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent. En ella es pot consultar els cursos, horaris, el cine i
totes aquelles notícies d'interés juvenil per als veïns de la localitat.

ANNEX 1

METODOLOGIA JUNY I JULIOL 2018

TALLER D'INFORMÀTICA I MECANOGRAFIA
Destinataris: De 6 a 12 anys
Places: 10
Objectius generals: Aprendre conceptes bàsics de la informàtica. Conéixer i refermar tècniques de
mecanografia
Objectius específics: Que coneguen les diferents opcions ofimàtiques que ofereix el programari
lliure, amb l'objectiu que siguen capaços de conéixer totes les ferramentes de processadors de text,
autoedició, fulls de càlcul. Per mitjà d'un programa de mecanografia online, aprendre els conceptes
bàsics de la mecanografia i escriure sense mirar el teclat amb exercicis diversos que van de forma
progressiva.
Metodologia: Pel fet que els grups que es formen són heterogenis, s'iniciarà la classe amb uns
objectius en què tractarem que tots els participants arriben al mínim dels objectius, per a anar
avançant i aprenent noves opcions que ens ofereix la informàtica, sempre adaptant-nos a les
necessitats especials de cada usuari.
Materials: Sala amb cadires i taules, ordinadors, projector, pantalla de projecció.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització: Grup 1 els dilluns de 17.30 a 18.30h (juny i juliol) i grup 2 els
dimecres de 18:30 a 19:30 h. (juny i juliol)
TALLER D'INFORMÀTICA I MECANOGRAFIA
Destinataris: De 13 a 35 anys (si queden places lliures s'obri a tots els públics)
Places: 10
Objectius generals: Aprendre conceptes bàsics de la informàtica. Conéixer i refermar tècniques de
mecanografia
Objectius específics: Que coneguen les diferents opcions ofimàtiques que ofereix el programa
lliure, amb l'objectiu que siguen capaços de conéixer totes les ferramentes de processadors de text,
autoedició, fulls de càlcul... Per mitjà d'un programa de mecanografia online, aprendre els conceptes
bàsics de la mecanografia i escriure sense mirar el teclat amb exercicis diversos que van de forma
progressiva.
Metodologia: Pel fet que els grups que es formen són heterogenis, s'iniciarà la classe amb uns
objectius en què tractarem que tots els participants arriben al mínim dels objectius, per a anar
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avançant i aprenent noves opcions que ens ofereix la informàtica, sempre adaptant-nos a les
necessitats especials de cada usuari.
Materials: Sala amb cadires i taules, ordinadors, projector, pantalla de projecció.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització: Els dilluns de 18.30 a 19.30h (juny i juliol)
TALLER MALABARS
Destinataris: Grups de 6 a 9 anys
Places: 10
Objectius generals: Desevolupar la creativitat i treballar l'agilitat.
Objectius específics: En este taller aprendrem a realitzar les nostres pròpies carioques, maces,
pilotes i altres utensilis i de forma bàsica fer diferents malabarismes.
Metodologia: Treballant de forma grupal, tematitzant cada sessió amb l'objectiu d'anar tots al
mateix ritme, buscant cobrir els objectius d'ensenyança del grup.
Materials: sala amb espill, material per a dissenyar els objectes amb què realitzar els malabars
(globus, arròs, precinte...)
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització: dimecres de 17.30 a 18.30
LUDOTECA
Destinataris: Jóvens de 7 a 20 anys (si hi ha places s'obrirà a totes les edats)
Places: 10
Objectius generals: Fomentar una alternativa d'oci
Objectius específics: Amb l'objectiu de fomentar l'oci alternatiu entre els jóvens, realitzarem
presentacions de joc de taula alternatius, explicant les normes i ajudant als jóvens a conéixer el
desenrotllament de cada joc. Entre els jocs que es presentaran destaquem alguns com Jungle Speed,
el gran dalmuti, zombies, risk, cluedo, jenga, u...
Metodologia: S'explicaran les normes de cada joc concret i es dinamitzarà fent partides d'exemple i
jugant partides amb ells.
Materials: jocs de taula, taules i cadires
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització: Els divendres de 17 a 19h
EXPRESSIÓ CORPORAL
Destinataris: Grup de 6 a 9 anys
Places: 10
Objectius generals: Aprendre comunicació no verbal i fomentar una activitat artística.
Objectius específics: L'expressió corporal constitueïx una de les ferramentes bàsiques de
comunicació no verbal, treballarem l'expressió artística basant-se en com s'interpreten les emocions
amb l'expressió corporal.
Metodologia: Participativa i activa, de forma grupal
Materials: sala amb espill, cadires.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
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Calendari i temporalització: Els dimarts de 17.30 a 18.30h
ANGLÉS LÚDIC
Destinataris: De 6 a 9 anys (si hi ha places s'obriran a més edats).
Places: 10
Objectius generals: Fomentar el gust per l'anglés.
Objectius específics: Conéixer algunes expressions i vocabulari de la llengua anglesa.
Metodologia: Es realitzaran diferents tipus de jocs: de presentació, execució d'ordenes com ‘Simon
said’, jocs d'imitació, d'animals, entre altres. També es ballaran cançons infantils com Give me, If
you happy, Where is Thumbkin on es treballa el vocabulari de forma lúdica i divertida.
Materials: Sala amb projector, pantalla de projecció, portàtil i pendrive.
Monitor que ho imparteix: Verónica Palazón (Tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització: Els dimarts i dijous de 17 a 18h (de 6 a 9 anys).
PATINATGE
Destinataris: De 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Iniciar-se en el patinatge i aprendre a patinar amb patins de línia.
Objectius específics: Desenvolupar capacitats físiques i motrius a través de la pràctica del
patinatge. Aconseguir un domini del propi cos sobre els patins: aprendre a desplaçar-se amb ells, a
realitzar frenades, moure's cap als costats i sobretot disfrutar de l'activitat amb els companys.
Metodologia: Per a aconseguir els objectius descrits es realitzaran dinàmiques de grup que
afavorisquen la col·laboració i la reflexió de tots els participants fomentant la motivació i creant un
clima de treball positiu.
Materials: Pista de patinatge del parc nou, patins de línia amb les seues proteccions i materials
bàsics com ara: cons, cercles, etc.
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (grau superior en educació infantil i curs de
monitora d´oci i temps lliure)
Calendari i temporalització: Grup 1 els dijous de juny i juliol de 18:00 a 20:00 h. Grup 2 els
dissabtes de juny i juliol de 09:30 a 11:30 h. Grup 3 els dimarts de juny i juliol de 19:00 a 20:00 h.
BATUKADA
Destinataris: de 6 a 35 anys
Places: 15 (si hi ha molta demanda es podría ampliar a 20)
Objectius generals: Conéixer este estil de percussió
Objectius específics: La batucada és un estil de samba i fa referència a un estil de percussió
brasilera d'influències africanes, interpretat en conjunt. Volem que coneguen des de l'inici aquest
estil de percussió, de qué instruments es componen i ritmes bàsics, així com a treballar de forma
grupal.
Metodología: participativa grupal
Materials: Sala insonoritzada, cadires.
Monitor que ho imparteix: Associació Cultural Pa de sucre.
Calendari i temporalització: Els dimarts 18.00 a 20.00
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ANNEX 2

CINE FAMILIAR AL CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIÁN’
DES DE MAIG A JULIOL DE 2018
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ANNEX3

CINEFÓRUM AL CENTRE JOVE DE CREVILLENT
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