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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).
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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.

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

De 13 a
35 anys

Sala
d’informàtica

5

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.
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Xerrada-Taller cerca
d’oposicions.

Dilluns 22 de gener
de 19:00 a 20:00 h.

1

1

10

De 13 a
35 anys

Sala
d’informàtica

12

PROGRAMACIÓ DE FEBRER
Curs
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 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

Dates
Tots els dilluns del
mes de febrer
(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.

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

4

4

10

De 6 a 8
anys

Sala de
formació

9

4

4

10

De 9 a
12 anys

Sala de
formació

5

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 de
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 de
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.

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

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

22 març

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

05-04-2018

10.30-13.00

44

41

De 6 a 12

06-04-2018

10.30-13.00

52

52

De 6 a 12

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

Activitat

Taller de cuina (galetes i
decoració ous pasqua)
Festa de pasqua
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HORARI INTENSIU: Del 2 de Gener al 4 de Febrer.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Matí
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Vesprada
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

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

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Mañana
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Tancat

Tarde
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
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.
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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.
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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 8) 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.

pág. 10

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.
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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.
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JULIOL I AGOST 2018
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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 3).
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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.

Inglés lúdic grup 1

Inglés lúdic grup 2

Taller de globoflexia
grup 1

Taller de globoflexia
grup 2

Tots els dimarts
del mes de maig a
partir del dimarts 8
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dijous del
mes de maig a
partir del dijous10
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els dimecres
del mes de maig
des del dimecres 9
de maig de 17:00 a
18:00 h.
Tots els divendres
del mes de maig
des del divendres
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

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

Taller d'informàtica i
mecanografia. Grup 1

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

9

9

16

De 6 a 12 anys

Sala d'informàtica

13

Taller d'informàtica i
mecanografia. Grup 2

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

9

9

17

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

Sala d'informàtica

11

Expressió Corporal.
Grup 1

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

Taller de malabars.
Grup 1

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

Taller d'informàtica.
Grup 3

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

Taller de patinatge.
Grup 1

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
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Taller de Patinatge.
Grup 2

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

Taller d'informàtica
divertida.

El dilluns 25,
dimecres 27 i
divendres 29 de
juny de 11:00 a
12:00h

3

3

16

De 6 a 12 anys

Sala d'informàtica

11

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
i macetero

Dilluns 2 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

20

Peixera creativa

Dimecres 4 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

22

Elabora i decora la teua

Dijous 5 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

22
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pròpia carpeta
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 11
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

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

Dilluns 16 de
Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

18

Dóna-li un nou ús als teus
botons

Dimarts 17 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

26

Recrea el teu plat-platja

Dimecres 18
Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

24

Recicla per colors

Dijous 19 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

26

Taller de Pilates i Ioga

Dilluns 23 de
Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

29

Reutilitza les teues caixes
de sabates

Dimarts 24 de
Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 anys

20

Sala d'estudi 2

24

Crea la teua pròpia vidriola
i macetero

Dilluns 2 Juliol

De 11:30 a 13:30 h

A partir de 6 años

32

Sala d'estudi 2

32
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HORARI NORMAL: de l'1 de maig al 13 de maig. Del 30 de juny al 31 de juliol.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Mañana
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Tancat

Tarde
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 17:00 a 21:00 h.

HORARI INTENSIU: del 14 de maig al 29 de juny.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Matí
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Vesprada
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

HORARI AGOST: de l'1 al 31 d'agost.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Mañana
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Tancat

Tarde
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Tancat

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.
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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.
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 7).
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 8).
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
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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.
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MEMÒRIA TERCER
QUADRIMESTRE:
SETEMBRE, OCTUBRE,
NOVEMBRE I
DESEMBRE 2018
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CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIÁN’ DE CREVILLENT
MEMÒRIA SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2018
DADES GENERALS:
Nombre de visites aproximat: 25.789 (Més avall es detallen les visites setmanals).
Carnets realitzats fins al moment: 4.585 unitats.
Dies que ha romàs tancat el centre: dilluns 8 d'octubre per festivitat local, dimarts 9 d'octubre
festiu de la Comunitat Valenciana, divendres 12 d'octubre festa nacional, dijous 1 de novembre dia
de Tots Sants, dijous 6 de desembre la Constitució Espanyola, dissabte 8 de desembre la
Immaculada Concepció i dimarts 25 de desembre Nadal.
NÚMERO DE VISITES PER SETMANES:
De l'1 al 9 de setembre
Del 10 al 16 de setembre
Del 17 al 23 de setembre
Del 24 al 30 de setembre
TOTAL SETEMBRE
De l'1 al 7 de octubre
Del 8 al 14 de octubre
Del 15 al 21 de octubre
Del 22 al 28 de octubre
Del 29 al 31 de octubre
TOTAL OCTUBRE
De l'1 al 11 de novembre
Del 12 al 18 de novembre
Del 19 al 25 de novembre
Del 26 al 30 de novembre
TOTAL NOVEMBRE
De l'1 al 9 de desembre
Del 10 al 16 de desembre
Del 17 al 23 de desembre
Del 24 al 31 de desembre
TOTAL DESEMBRE
TOTAL QUADRIMESTE

1327
1243
1687
1551
5.808
1337
626
1639
2475
1168
7.245
2185
1623
1588
1554
6.950
1294
1458
1515
1519
5.786
25.789

PROGRAMACIÓ DE TALLERS:
A continuació, es detallen tots els tallers que s'han dut a terme en el Centre Jove aquest últim
quadrimestre. En primer lloc, la programació d'agost i setembre, en segon lloc, la de l'últim
trimestre de l'any i després les dos programacions extraordinàries que es van realitzar a l'octubre i al
desembre amb motiu de la II Setmana de la Joventut en el primer cas, i de les vacances de Nadal en
el segon.
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En l'apartat ‘d'Annexos’ es pot veure la metodologia detallada de cada un dels cursos realitzats durant estos últims mesos (veja l’annexo 4 per a la
metodologia dels tallers d'agost i setembre i l’annex 5 per als d'octubre, novembre i desembre) i els cartells informatius sobre els tallers extraordinaris
en l’annex 6.
PROGRAMACIÓ D’AGOST I SETEMBRE
Curs

Dates

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

Dilluns 27, dimecres 29 i
divendres 31 d'agost de
11:30 a 12:30h.

3

3

12

De 6 a 9 anys

Sala d'informàtica

7

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 2

Dilluns 3, dimecres 5 i
divendres 7 de setembre
de 11:30 a 12:30h.

3

3

12

De 6 a 9 anys

Sala d'informàtica

10

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 3

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

4

4

12

De 6 a 9 anys

Sala d'informàtica

13

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 4

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

4

4

12

De 10 a 16 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Sala d'informàtica

14

Taller de Patinatge.

Dimarts 4, Dijous 6 i
dissabte 8 de setembre de
10:00 a 11:00h.

3

3

15

De 6 a 14 anys

Pista de patinatge
parc nou

11

Animació Lectora. Grup1

Dimarts 28 i dijous 30
d'agost de 11:30 a
12:30h.

2

2

10

De 6 a 10 anys

Sala d'estudi 2

5

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 1
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Animació Lectora. Grup2

Dimarts 4 i dijous 6 de
setembre de 11:30 a
12:30h.

Anglés Lúdic.

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

Anglés Bàsic per a Jóvens

Tots els dimarts i dijous
de setembre 18:00 a
19:00 h.

8

Expressió Corporal.

Tots els dimecres de
setembre de 17:00 a
18:00h

2

2

10

Sala d'estudi 2

6

De 6 a 10 anys

12

De 6 a 12 anys

Sala de formació

14

8

10

De 11 a 35 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Sala de formació

6

4

4

12

De 6 a 12 anys

Sala de formació

9

Cuina Freda: Dolç i Salada

Todos els dimecres de
setembre de 17:00 a
18:30h

4

6

12

De 8 a 14 anys

Sala d'estudi 2

9

Cuina Freda: Dolç i Salada
G. 2

Tots els dimecres de
setembre de 18:30 a
20:00h

4

6

12

De 8 a 14 anys

Sala d'estudi 2

10

Preparació al Valencià Grau
Mitjà C1

Tots els dimecres i
divendres de setembre de
19:00 a 20:00h

8

8

10

De 18 a 30 anys

Sala de formació

7

Ludoteca.

Tots els divendres de
setembre de 17:00 a

4

4

10

De 7 a 20 anys

Sala de formació

9

8

8
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19:00h.
Taller de Bateria

Tots els divendres de
setembre de 18:00 a
19:30h.

4

6

15

De 6 a 25 anys

Sala insonoritzada

11

Manualitats El meu Amic
Crespín

Dimarts 4 i dijous 6 de
setembre de 18:00 a
19:00h.

2

2

12

De 6 a 12 anys

Sala d'estudi 2

9

Manualitats Portallapis
Monstruós

Dimarts 11 i dijous 13 de
setembre de 18:00 a
19:00h.

2

2

12

De 6 a 12 anys

Sala d'estudi 2

10

Manualitats Bijuteria
Elàstica

Dimarts 18 i dijous 20 de
setembre 18:00 a 19:00h.

2

2

12

De 6 a 12 anys

Sala d'estudi 2

12

Manualitats Creació d'un
Memory Game

Dimarts 25 i dijous 27 de
setembre de 18:00 a
19:00h.

2

2

12

De 6 a 12 anys

Sala d'estudi 2

6

PROGRAMACIÓ D’OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE
Curs

Dates

Dies

Hores

Ratio

Edat

Lloc

Assistència

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 1

Tots els dilluns d'octubre,
novembre i desembre de 17:30
a 18:30h.

14

14

12

De 6 a 9 anys

Sala d'informàtica

23

Taller d'Informàtica i

Tots els dilluns d'octubre,

14

14

12

De 10 a 16 anys si

Sala d'informàtica

22
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Mecanografia. Grup 2

novembre i desembre de 18:30
a 19:30h.

queden places
s'obri a tots

Taller d'Informàtica i
Mecanografia. Grup 3

Els dimecres 10 i 31 d'octubre,
14 i 28 de novembre i 5, 12 i
19 de desembre de 17:30 a
18:30h.

7

7

12

De 6 a 9 anys

Sala d'informàtica

10

Anglés Lúdic. G. 1

Tots els dimarts de 17 a 18h
d'octubre, novembre i
desembre.

11

11

10

De 6 a 9 anys

Sala de formació

12

Anglés Lúdic. G. 2

Tots els dijous de 17 a 18h
d'octubre, novembre i
desembre.

11

11

10

De 6 a 9 anys

Sala de formació

7

Animació Lectora
(especial nadal)

Dijous 27 de desembre de 12 a
13.30h

1

1’5

10

De 6 a 11 anys

Sala estudi 2

4

Cuina Freda: Dolç i
Salada

Tots els dimecres de 17:00 a
18:30h d'octubre, novembre i
desembre

13

19’50

14

De 8 a 14 anys

Sala estudi 2

27

Ludoteca

Todos els divendres d'octubre,
novembre i desembre de 17:00
a 19:00h.

Sala estudi 2

9

Pista parc nou

5

Patinatge

Dissabte 13, 20 i 27 d'octubre i
dissabte 3 de novembre de 11h
a 12.30h

12

24

10

De 7 a 20 anys (si
queden places
s'obri a tots)

4

6

15

De 6 a 10 anys
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Expressió Corporal

Tots els dimecres d'octubre,
novembre i desembre de 18:30
a 19:30h

Anglés Bàsic per a
Jóvens

Tots els dimarts i dijous
d'octubre, novembre i
desembre de 19:30h a 20:30h.

Preparació al
Valencià Grau Mitjà
C1

Tots els dimecres i divendres
d'octubre, novembre i
desembre de 19:30 a 20:30h

25

Escacs

Tots els dijous d'octubre,
novembre i desembre de
setembre de 18:00 a 19:00h

Taller de Manualitats Todos els dimarts d'octubre,
(cada setmana es dóna novembre i desembre de 18h a
19h
una temàtica)
Taller d'iniciació a la
fotografia

Tots els dimarts de novembre
de 19h a 20.30h

Busca activa
d'ocupació

Dimarts 16 d'octubre i dijous
18 d'octubre 19.30 a 21h

Tècniques per a
millorar l'atenció i la
memòria

Dimarts 6 de novembre, dijous
8 de novembre, dimarts 13 de
novembre i dijous 15 de

12

De 6 a 12 anys

Sala de formació

17

10

De 11 a 35 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Sala de formació

24

25

10

De 16 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Sala de formació

8

11

11

12

De 8 a 14 anys

Sala estudi 2

23

11

11

10

De 6 a 12 anys

Sala estudi 2

17

10

De 12 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Sala estudi 2

10

10

De 16 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Saló d'actes

7

10

De 16 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Saló d'actes

9

13

22

4

2

4

13

22

6

3

6
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noviembre de 19.30 a 21h
Habilitats
comunicatives i
comercials

Xarrada col·loqui
Miguel Sorita: Ruy
González de Clavijo

Dijous 22 de novembre, dijous
29 de novembre i dijous 13 de
desembre de 19.30 a 21h
Divendres 26 d'octubre a les
20h (en la setmana de la
joventut)

3

1

4,5

2

12

De 16 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Saló d'actes

5

15

De 16 a 30 anys
(si queden places
s'obri a tots)

Saló d'actes

10

ACTIVITATS EXTRAORDINÀDINARIES DURANT LA II SETMANA DE LA JOVENTUT
Curs

Dates

Hores

Lloc

Edat

Ratio

Assistència
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BATUKADA
MAG DAVID

XERRADA SOBRE
RECURSOS PER ALS

JÓVENS
CONTES AMB GLOBUS
EXHIBICIÓ FREE STYLE

Dimarts 23 d'octubre a
les 18:30h
Dimecres 24 d'octubre a
les 18:30h
Dimecres 24 d'octubre a
les 19:00h
Dijous 25 d'octubre a
les 17:30h
Dijous 25 d'octubre a
les 18:30h

1

Exterior: Entrada principal

Tots els públics

Segons
aforament

150

1

Hall

Tots els públics

Segons
aforament

110

1,5

Saló d'actes

Tots els públics

Segons
aforament

35

1

Aula formació 1

De 6 a 12 anys

Segons
aforament

65

1

Hall

Tots els públics

Segons
aforament

45

MONÒLEG SANDO

Divendres 26 d'octubre
a les 18:30h

1

Hall

Tots els públics

Segons
aforament

65

XERRADA DE MIGUEL

Divendres 26 d'octubre
a les 20:00h

1

Saló d'actes

Tots els públics

Segons
aforament

10

LLIURE

Dissabte 27 d'octubre
de 10:00h a 13:00h

3

Exterior: Avinguda Madrid,
13

Tots els públics

Segons
aforament

250

CONCERT DE JULIA I
ANDREA

Dissabte 27 d'octubre a
les 19:00h

1,5

Hall

Tots els públics

Segons
aforament

150

ZORITA
ACTIVITATS AIRE
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TALLER D'OCUPACIÓ ‘‘VILA DE CREVILLENT IV” DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
PROPOSTA D'ACTIVITATS DURANT LA SETMANA DE LA JOVENTUT 2018

Taller

Date

Horari

Edat

Participantes

Lloc

Assistència

SCAPE ROOM

Dimarts 23 d'octubre

De 17:30 a
18:30h

A partir de 12 anys

10

Aula de formació 1

15

EXPERIMENTS
SORPRENENTS I
DIVERTITS

Dimecres 24
d'octubre

De 17:30 a
18:30h

A partir de 10 anys

15

Aula d'estudi 2

20

XARRADA “MARINA
GARCIA”

Dijous 25 d'octubre

De 18:30 a
19:30h

Tots els públics

50

Saló d'actes

55

CONFLICTES?
PARLEM? TALLER DE
MEDIACIÓ

Divendres 26
d'octubre

De 17:30 a
19:00h

A partir de 15 anys

50

Aula d'estudi 3

55

TALLERS ESPECIALS DE NADAL 2018

pág. 33

Curs

Dates

Dies

Hores

Lloc

Edat

Ratio
Segons
aforamen
t

Assistència

Obra de teatre
familiar

Dissabte 22 de desembre de 12:00h a
13:00h

1

1

Saló d'actes

Tots els públics

1

3,5

Estudi 2

De 6 a 35 anys

30

55

3

3

Formació 1

De 6 a 35 anys

10

4

2

4

Formació 1

De 6 a 12 anys

10

15

4

6,5

Estudi 2

De 6 a 12 anys

10

13

4

7,5

Estudi 2

De 6 a 12 anys

10

16

4

4

Informàtica

De 6 a 9 anys

10

10

4

4

Informàtica

De 6 a 9 anys

10

13

10

8

70

Informàtica i
Mecanografia G. 1
Informàtica i
Mecanografia G. 2

Dissabte 22 de desembre de 17h a
20:30h
Els dies 24 i 26 desembre de 11h a 12h
i el 29 de desembre de 12.30h a 13:00h
Divendres 21 de desembre de 17h a
19h. Dissabte 22 de desembre de 11h a
12h i de 13h a 14h.
El 24 de desembre de 12h a 13h, el 26
10h a 11.30h, el 27 i 28 de 11h a
13:00h.
El 31 de desembre de 12h a 13.30h. Els
dies 2, 3 i 4 de gener de 11:00h a
13:00h.
Els dies 24, 27 i 31 de desembre i el 3
de gener de 11.30h a 12.30h
Els dies 26 i 28 de desembre i el 2 i 4
de gener de 11.30h a 12.30h

Informàtica i
Mecanografia G. 3

El 28 de desembre i el 4 de gener de
17.30h a 19.30h

2

4

Informàtica

De 10 a 16 anys
(si hi ha places
s'obri a tots)

Taller de Pintacaras
nadal

El 26 de desembre de 12h a 13h i el 2
de gener de 12.30h a 13.30h

2

2

Formació 1

De 6 a 14 anys

10

10

Tots els públics

Segons
aforamen
t

105

Scape Room
Taller de nadales
Manualitats Nadal G.
1
Manualitats Nadal G.
2
Manualitats Nadal G.
3

Obra de teatre de
titelles

El 26 de desembre de 17h a 18h

1

1

Hall
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El 27 de desembre i el 3 de gener de
10h a 11.30h i el 2 de gener de 17:00h a
19:00h
El 27 de desembre de 12h a 13.30h i el
5 de gener de 11h a 13h.

3

5

Formació 1
y estudi 2

De 8 a 14 anys

10

13

2

3.5

Formació 1

De 6 a 11 anys

10

4

El 28 de desembre de 17.30h a 18.30h

1

1

Formació 1

De 6 a 11 anys

10

60

El 29 de desembre de 10h a 13h

1

3

Exterior

Tots els públics

_

Unflable amb monitor

El 29 de desembre de 10h a 13h

1

3

Exterior

Tots els públics

_

Marxa sobre rodes

El 29 de desembre de 11h a 12h

1

1

Tots els públics

_

Actuació nadales

El 29 de desembre de 13h a 14h

1

1

Exterior
Exterior:
Entrada
principal

Tots els públics

_

Tots els públics

Segons
aforamen
t

35

Tots els públics

Segons
aforamen
t

80

Cuina Nadalenca
Animació Lectora
Contacontes amb
globus
Taller de Pintacaras i
Globoflexia

300

Patge Real

Visita de SS.MM els
Reis Mags d'Orient

El 4 de gener de 12h a 14h

El 5 de gener de 10:00h a 13:00h

1

1

2

-

Hall

Hall
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HORARI INTENSIU: Del 1 al 15 de setembre.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Matí
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Vesprada
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

HORARI NORMAL: De l´1 d´octubre al 31 de desembre.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge

Matí
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 10:00 a 14:00 h.
Tancat

Vesprada
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
Tancat

ACTES I CONFERÈNCIES:
REUNIÓ INFORMATIVA COL·LECTIU CEU I SAN JUAN: a primers de setembre, just abans
de l'inici del curs escolar, el col·lectiu d'estudiants de SAN Juan i del CEU van realitzar dues reunions
informatives en la sala d'actes del Centre Jove. A elles van acudir un total de 96 alumnes.
PRESENTACIÓ VII BAIXADA SOLIDÀRIA AL MARJAL: el 14 de setembre en la sala d'actes
amb l'assistència total de 44 persones.
CINEFÓRUM TALLER D'OCUPACIÓ DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA: Durant dos
divendres seguits del mes de setembre, el taller d'ocupació de dinamització va usar la sala d'actes per a
dur a terme l'activitat de Cinefórum amb la participació dels 12 membres que formen el grup.
CREU ROJA: L'assemblea local de Creu Roja utilitza la sala d'informàtica i la sala d'actes per a dur a
terme alguns dels seus cursos de formació en distints dies del quadrimestre. En ells han participat 80
persones.
REUNIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ‘JOCS D'ESTRATÈGIA I FANTASIA’: el dissabte 22 de
setembre en la sala d'activitats diverses i la d'estudi 3 a la que van assistir 112 jóvens.
CONFERÈNCIA ‘L'ATLÀNTIDA’: el 22 de setembre en la sala d'actes del Centre Jove.
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VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ DE LES ESTORES: durant el mes de setembre, l'IES Maciá
Abela va realitzar dues visites guiades a la III Fira de l'estora situada en la planta baixa del Centre Jove
en què van participar 58 alumnes.
ASSAJOS PER A LA II SETMANA DE LA JOVENTUT: durant diversos caps de setmana de
setembre i octubre, tres dels artistes que van participar en les activitats que es van dur a terme en la II
Setmana de la Joventut, van usar la sala polivalent per als seus assajos.
EXAMEN DE l'AJUNTAMENT: a primers d'octubre es va realitzar un examen de l'ajuntament en
l'aula 2 d'estudi a què van assistir 35 persones.
JURAT DEL CONCURS D'INSTAGRAM: A finals d'octubre es va reunir el jurat d'Instagram en la
sala de reunions de la tercera planta per a realitzar la fallada del II Concurs d'Instagram. Van ser set les
persones que van assistir a la fallada.
CLUB DE LECTURA MACIÀ ABELA: Els alumnes d'aquest institut visiten el centre
quinzenalment per a dur a terme el seu taller de lectura en la sala d'actes. Acudeixen una mitjana de 80
persones a esta activitat.
DONACIÓ LLIBRES I BANDERA MILITAR AL RACÓ/ MUSEU DE JUAN ANTONIO
CEBRIÁN: Donacions particulars al racó d'objectes personals de Juan Antonio Cebrián situat en la
planta baixa, amb la participació de Silvia Casasola, viuda d'este i l'Excm. alcalde de Crevillent, D.
César Augusto Asencio. Van acudir un total de 45 persones als dits actes.
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS D'INSTAGRAM: En la sala d'actes es va fer entrega
dels premis als guanyadors del II Concurs de fotografia d'Instagram a què van acudir un total de 35
persones.
VISITA DE `A PUNT RÀDIO: A principis de novembre es rep la visita del programa de ràdio ‘`A
Punt’ de València que va retransmetre en directe des de la sala d'actes del Centre Jove la seua
programació matinal. Van ser molts els centres docents que es van desplaçar per a presenciar la
retransmissió i altres tants artistes invitats a participar en dita emissora per mitjà d'entrevistes. En total
van acudir 160 persones al llarg del matí.
XERRADA SOBRE LES DONES EN LA CIÈNCIA: Durant el mes de novembre, en la sala d'actes
es celebren dos xerrades relacionades amb les dones en el món de la ciència a què van assistir 17
persones.
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE TARGETES DE NADAL: En la sala d'actes es va
fer entrega dels premis als guanyadors del XIII Concurs de targetes de Nadal a què van acudir un total
de 70 persones.
TAULA REDONA SOBRE EL VIH-SIDA: En la planta baixa va haver-hi una taula informativa
sobre el VIH-SIDA que acompanyava a l'exposició que allí s'ubicava. A ella es van acostar 45
persones.
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VISITA GUIADA AL CENTRE JOVE: Dos grups d'alumnes del centre Canonge Manchó van
visitar les instal·lacions del centre i van ser guiats pel personal de consergeria que els va ensenyar les
dependències del mateix i els va informar dels servicis que s'oferixen en ell. Es va atendre a 25
alumnes en esta visita.
CLUB D'ATLETISME DE CREVILLENT: Acte organitzat per este club en la sala d'actes a què
van assistir 110 persones.
CLAUSURA TALLER D'OCUPACIÓ DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA: A finals del
desembre va tindre lloc la clausura d'aquest taller d'ocupació en la sala d'actes amb una audiència de 47
persones.
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DE DONES A CREVILLENT: Xerrada realitzada en la sala
d'actes sobre l'educació dels menors en les famílies. Va tindre una audiència de 75 persones.
XERRADES I ACTES POLÍTICS: Són diversos els actes polítics que es duen a terme en la sala
d'actes, de vegades es realitzen dos setmanals. El nombre d'espectadors que acudeixen a estes xerrades
oscil·la entre 30 i 90 persones.
INAUGURACIONS I EXPOSICIONS:
FIRA DE LES ESTORES DE CREVILLENT: El 6 de setembre s'inaugura la III Fira de l'estora i
finalitza el 5 d'octubre. A ella van acudir un total de 175 visitants.
EXPOSICIÓ DONES EN LA CIÈNCIA: El 30 d'octubre té lloc l'acte d'inauguració d'aquesta
exposició que roman en el centre un mes perquè puguen disfrutar d'ella. Van ser 140 persones els que
es van acostar a visitar-la.
EXPOSICIÓ SOBRE EL VIH-SIDA: El dijous 29 de novembre se celebra la inauguració de les IV
Jornades sobre el VIH-SIDA en la planta baixa del centre i es clausura el 12 de desembre. En elles
participen 126 persones.
EXPOSICIÓ TARGETES DE NADAL: El dijous 13 de desembre comença l'exposició del XIII
Concurs de targetes de Nadal en el Centre Jove. La dita exposició finalitza el 6 de gener i rep un total
de 122 visites.
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 la temàtica variada que es projecta cada cap de setmana. Han sigut
275 persones les que han disfrutat del cine familiar del Centre Jove. (Veja annex 7).
CINE FORUM: Al llarg d'aquests quatre mesos s'han organitzat unes sessions de cine fórum dirigides
als jóvens del nostre municipi. Els divendres són els dies triats per a tal activitat aprofitant que s'amplia
el tancament del centre una hora més i és el mes d'octubre el triat per a iniciar la nova temporada de
Cinefórum Crevillent. Estos últims tres mesos s'han projectat un total de quatre pel·lícules, una per
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mes, a excepció de desembre que es va fer una sessió especial de nadal quedant així les dates
seleccionades:
El 19 d'octubre es va visualitzar la pel·lícula ‘Whiplash’, el 23 de novembre ‘El Meravellós Món
d'Amelie’ i el 14 de desembre li va tocar el torn a ‘Plácido’. La pel·lícula seleccionada per a l'especial
de nadal va ser ‘Què Bello és Viure’ que es va projectar el dissabte 22 de desembre. En total, esta
activitat ha tingut un total de 117 visites aquests últims tres mesos. (Veja annex 8).

CERTIFICAT DIGITAL
A finals de maig de 2018 l'ajuntament de Crevillent va traslladar al Centre Jove ‘Juan Antonio
Cebrián’ el servici gratuït d'obtenció del certificat digital per als veïns de la localitat. L'horari
disponible per a sol·licitar-ho 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. Durant este quadrimestre han sigut 255 persones les que han fet ús d'este servici
gratuït que ofereix l'Ajuntament de Crevillent.
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 ofereix de forma gratuïta: mares que esperen a l'eixida dels tallers, senyors
majors que lligen la premsa, jóvens que consulten les notícies, familiars que esperen a l'eixida de la
piscina del consell municipal d'esports, etc. En total han sigut 1.924 persones les que han usat la sala
de premsa del Centre Jove aquest últim trimestre.
AULES INSONORITZADES
A mitjan juny de 2018 es va obrir el termini de presentació d'instàncies per a les reserves de sales
insonoritzades del segon semestre de 2018. Amb totes les sol·licituds arreplegues es va elaborar un
calendari que va ser notificat als interessats perquè tots pogueren disfrutar d'estes aules. Finalment van
ser quatre els grups que van sol·licitar les sales i a tots ells se'ls ha concedit.
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 principis de desembre de 2018 es va tornar a obrir el termini de presentació d'instàncies per a les
reserves de sales insonoritzades del primer semestre de 2019, sent dos els grups que l'han sol·licitat.
No obstant això, es poden sol·licitar les dites sales fora de termini optant als espais que queden
disponibles ja que tenen prioritat aquells que la van sol·licitar dins del termini indicat per a això.
AULA POLIVALENT
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El Centre Jove també disposa d'una aula polivalent que actualment està sent usada pels tallers que
oferta el consell municipal d'esports degut a les tasques de manteniment i reformes que s'estan duent a
terme en les seues instal·lacions. Comptant només amb els alumnes que assisteixen als tallers
d'esports, sumen 2.658 usuaris.
Al seu torn, hi ha un usuari del centre que va presentar la reserva de sala en el registre de l'ajuntament
de Crevillent i després de comprovar el calendari se li va concedir l'ús de la mateixa. Fora del termini
establit també es pot sol·licitar la sala pel mateix procediment habitual i en aquest cas van ser tres
grups els que així ho van fer per als seus assajos en actuacions i balls durant els mesos d'octubre i
desembre.
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. Durant els últims tres mesos de
l'any estos dos grups han realitzat un total de 1.160 visites al centre.
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.
En estes reunions s'han tractat temes que afecten el funcionament i l'organització del Centre i s'han
plantejat solucions als diversos problemes que han anat sorgint. Entre altres temes s'han tractat els
següents:
-

-

Tallers: Setmanalment es parla sobre l'acollida que tenen els 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 la coordinadora del Centre Jove.
Carnets i nombre de visites al centre.
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.

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 i per a tots els veïns de Crevillent.
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OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tutories realitzades: 46
Assumptes tractats en les tutories:
-

Currículum Vitae i recerca d'ocupació: 6
Garantia Juvenil: 2
Assessoria jurídica: 1
Cerca d'ocupació: 2
Orientació acadèmica: 3
Beques: 32

Total tutories: 46
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 privat al Facebook del
Centre Jove. Se'ls dóna a triar en horari de matins o en horari de vesprada i se'ls demana que diguen
l'assumpte que volen tractar per a poder preparar la tutoria amb antelació i així poder donar una
resposta més eficaç.
També assenyalar que per a assumptes de tràmit urgent s'atén sense cita prèvia sempre que es personen
en horari d'oficina.
De totes les tutories es fa un xicotet seguiment per part de la coordinadora del centre i fins al moment
totes han tingut un resultat molt satisfactori resolent sempre els dubtes que els jóvens han plantejat a
l'inici d'estes.
XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB:
Facebook: Les xarxes socials s'actualitzen i a través d'elles 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. Actualment la pàgina de Facebook compta amb 1.901
“m'agrada”.
Twitter: S'actualitza la informació i es fan retuits dels comptes que contenen informació d'interés per
als jóvens. Este compte té 56 seguidors.
Instagram: Enguany s'ha realitzat una nova xarxa social per a donar una major difusió i visualització
de les activitats que es realitzen en el Centre Jove tant de manera informativa com lúdica per mitjà de
vídeos i imatges. Són 396 els seguidors que té ara.
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.
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METODOLOGIES TALLERS 2018
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.
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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.
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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

pág. 45

-

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.
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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.
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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.
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-

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
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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
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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.
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-

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.
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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.
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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
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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
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-

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.

pág. 62

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.
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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
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-

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
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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
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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
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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: 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.

pág. 68

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 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
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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)
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.
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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

ANNEX 4: METODOLOGIA AGOST I SETEMBRE 2018
TALLER D'INFORMÀTICA I MECANOGRAFIA
Destinataris: Grup 1, 2 i 3 (de 6 a 9 anys) Grup 4 (10 a 16 anys) Si queden places lliures s'obri a tots
els públics.
Places: 12
Objectius generals: Que aprenguen 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 avançant
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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 agost 27-29-31 de 11.30 a 12.30h
-Grup 2 setembre 3-4-6 de 11.30 a 12.30h
-Grup 3 setembre dilluns de 17.30 a 18.30h
-Grup 4 setembre dilluns de 18.30 a 19.30h

PATINATGE
Destinataris: Grup de 6 a 14 anys
Places: 15
Objectius generals: Realitzar una activitat esportiva i d'entreteniment
Objectius específics: Per mitjà del patinatge buscarem que els jóvens treballen la coordinació
(específicament l'equilibri) i l'orientació. Tractarem que els jóvens tinguen domini sobre els seus patins
i controlen l'execució motriu en esta activitat de recreació i escampament.
Metodologia: Participativa i activa.
Materials: Pista, cons, cercles, mocadors
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (Grau superior en educació infantil i monitora d'oci i
temps lliure)
Calendari i temporalització:
●
Dimarts 4, Dijous 6 i dissabte 8 de setembre de 10 a 11h.

ANIMACIÓ LECTORA
Destinataris: Grup de 6 a 10 anys
Places: 10
Objectius generals: Acostar als xiquets a la lectura d'una forma creativa, lúdica i plaent.
Objectius específics: Que descobrisquen el llibre físicament, iniciant-se de forma paral·lela en el
llenguatge de la imatge, que relacionen l'oral i allò que s'ha escrit donant pas a la lectura com un
exercici posterior, que els xiquets desenrotllen la capacitat d'escoltar, comprendre i retindre, que
desenrotllen la seua capacitat analítica i creativa, que reflexionen sobre els valors i actituds que
tanquen els llibres amb esperit crític.
Metodologia: Serà una metodologia molt activa i participativa en la que es desenrotllen la comprensió
lectora i el gust per la lectura.
Materials: Ordinador portàtil, taules i cadires.
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (Grau superior en educació infantil i monitora d'oci i
temps lliure)
Calendari i temporalització:
-Grup 1 Agost: dimarts 28 i Dijous 30 de 11.30 a 12.30h
-Grup 2 Setembre: dimarts 4 i dijous 6 de 11.30 a 12.30h
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ANGLÉS LÚDIC
Destinataris: Grup de 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre i repassar conceptes en engonals
Objectius específics: Per mitjà de la música i el ball, la monitora dinamitzarà l'activitat per a la
pràctica d'anglés al mateix temps que treballen la coordinació i la psicomotricitat.
Metodologia: Participativa i grupal.
Materials: Ordinador portàtil, projector, pantalla de projecció i pilota de plàstic.
Monitor que ho imparteix: Verónica Palazón (Tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització:
-Dimarts de 17 a 18h Setembre
-Dijous de 17 a 18h Setembre

ANGLÉS BÀSIC PER A JÓVENS
Destinataris: Grup d'11 a 35 anys. Si queden places lliures s'obri a tots els públics.
Places: 10
Objectius generals: Millorar la comprensió i la fluïdesa verbal per a una major preparació en la
conversació de la llengua anglesa.
Objectius específics: Aprendre nou vocabulari i noves estructures gramaticals en anglés.
Desembolicar-se en la parla de l'idioma per a poder comunicar-se en anglés.
Metodologia: S'utilitzaran dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
Materials: Fitxes preparades, material d'escriptura, ordinador portàtil, accés a internet, taules i cadires.
Monitor que ho impartix: Sandra Vicente Jorquera (Magisteri d'idiomes).
Calendari i temporalització:
-Dimarts de 18 a 19h Setembre
-Dijous de 18 a 19h Setembre

EXPRESSIÓ CORPORAL
Destinataris: Grup de 6 a 12 anys
Places: 12
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 i cadires.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martín (Tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització:
-Dimecres 17 a 18h (setembre)
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TALLER CUINA FREDA: DOLÇA I SALADA
Destinataris: Grup de 8 a 14 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre cuina creativa.
Objectius específics: Es treballaran diferents receptes senzilles, al mateix temps, que se'ls estimula la
creativitat, s'estimulen els sentits el gust, oldre, palpar i veure els diferents aliments. Altres objectius
que es persegueixen en este taller és potenciar la seua educació nutricional i la seua destresa i habilitats
manuals. Principalment en este taller es treballa l'enfocament sensorial
Metodologia: Serà una metodologia molt activa i participativa en la que es desenrotllen diferents
receptes fredes.
Materials: Taules, cadires i diferents utensilis de cuina adaptats al públic infantil.
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (Grau superior en educació infantil i monitora d'oci i
temps lliure)
Calendari i temporalització:
●
Dimecres 17 a 18.30 setembre

PREPARACIÓ A l'EXAMEN DE VALENCIÀ NIVELL “GRAU MITJÀ (C1)”
Destinataris: Grup de 18 a 30 anys
Places: 10
Objectius generals: Preparar l'examen del C1
Objectius específics: Basant-se en els necessitats i suggeriments que ens plantegen els usuaris,
organitzarem un grup de preparació a l'examen de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana,
nivell C1.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, cadires i portàtil.
Monitor que ho impartix: Miriam del Pilar Alfonso (Mestra en educació primària, Diploma de
mestra en valencià per la UA)
Calendari i temporalització:
●
Dimecres 19 a 20h (setembre)
●
Divendres 19 a 20h (setembre)

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 presentaren 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.
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Materials: jocs de taula, taules i cadires
Monitor que ho imparteix: Rocío Martin (tècnica en animació sociocultural)
Calendari i temporalització:
●
Divendres de 17 a 18 i de 18 a 19h (setembre)

TALLER DE BATERIA
Destinataris: de 6 a 25 anys
Places: 15
Objectius generals: Conéixer este estil de percussió
Objectius específics: Coneixement dels fonaments tècnics de l'instrument, així com recursos i
ferramentes per a l'expressió artística, coneixement dels fonaments de teoria musical i harmonia, estudi
dels fonaments tècnics de l'instrument a través d'exercicis pràctics i eficients.
Metodologia: participativa grupal
Materials: Sala insonoritzada, cadires, bateria completa
Monitor que ho imparteix: Paco (professor de música)
Calendari i temporalització:
-divendres 18.00 a 19.30 (setembre)

TALLER MANUALITATS: EL MEU AMIC CRESPIN.
Destinataris: Xiquets de 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre a cuidar i respectar de les plantes, així com conéixer el seu cicle.
Objectius específics:
Responsabilitzar-se de l'atenció de les plantes.
●
Visualitzar de forma pràctica el cicle vital de les plantes: naixen, creixen, s'alimenten,
es reproduïxen i moren.
●
Motivar els xiquets perquè s'interessen pel la naturalesa.
●
Desenvolupar la capacitat creativa i la imaginació.
●
Fomentar la comunicació entre els iguals.
●
Ajudar en la projecció de diferents emocions.
Metodologia: Participació de l'assistent totalment activa en l'activitat.
La primera cosa que farem és obrir les mitges, els xiquets i les xiquetes posaran les llavors i
posteriorment introduiran la terra, finalment farem un nuc perquè al donar-li la volta no se'ns caiga.
Una vegada nugat, podem pessigar una part en els costats perquè siguen les orelles i un altre pessic en
el mig per a simular el nas. Ara és quan comença la creativitat dels nostres xiquets perquè ho decoren
de la millor manera possible o com més els agrade a ells.
Materials: Mitges, llavors, terra, ulls, retoladors, cartolina, pegament i tisores.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martín (tècnica en animació sociocultural).
Calendari i temporalització: Dimarts 4 i Dijous 6 de setembre de 18 a 19h.
●
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TALLER MANUALITATS: PORTALLAPIS MONSTRUÓS
Destinataris: Xiquets de 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre a seleccionar i reduir els residus que generem en la vida diària.
Objectius específics:
●
Desenvolupar actituds i valors de respecte cap al medi ambient.
●
Introduir el concepte de reutilització i reciclatge dels residus.
●
Afavorir la creativitat i expressió plàstica.
●
Potenciar habilitats per al treball experimental.
Metodologia: Activitat dinàmica, amb una necessària participació activa. Foradarem de forma ovalada
una botella de plàstic i pegarem cinta aïllant en el bord. Després de formar la boca realitzarem amb
cartolina la resta de la cara del nostre monstre i el pèl amb palletes.
Materials: Botelles de plàstic, cartolines, palletes, retoladors, cinta aïllant, pegament i tisores.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martín (tècnica en animació sociocultural). Calendari i
temporalització: Dimarts 11 i Dijous 13 de setembre de 18 a 19h

TALLER MANUALITATS: BIJUTERIA ELÀSTICA
Taller relacionat amb el mercat medieval.
Destinataris: Xiquets de 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Desenrotllar activitats artístiques que permeten el desenrotllament d'habilitats
motores, creatives i estimulants per a xiquets.
Objectius específics:
●
Aprendre, crear i distribuir accessoris decoratius.
●
Explotar les possibilitats d'expressió artística i creadora
●
Perfeccionar aptituds artístiques i manuals.
●
Conéixer el paper dels participants en el mercat medieval.
Metodologia: Participació activa en què els xiquets aprenguen a expressar-se a través de les seues
creacions.
Materials: gomes de diferents colors i grandàries.
Enllaçar gomes de diferents colors per a crear anelles i realitzar tant polseres com collars.
Monitor que ho imparteix: Rocío Martín (tècnica en animació sociocultural).
Calendari i temporalització: Dimarts 18 i Dijous 20 de setembre de 18 a 19h.

TALLER MANUALITATS: CREACIÓ FILES ESPECIALS
Taller relacionat amb la desfilada de festes.
Destinataris: Xiquets de 6 a 12 anys
Places: 12
Objectius generals: Unir en la festa de moros i cristians i les seues tradicions crevillentinas.
Objectius específics:
●
Potenciar les festes patronals.
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Conéixer les tradicions del nostre poble.
●
Desenvolupar la creativitat, imaginació i el treball en equip.
●
Adquirir la noció de textures.
●
Fomentar l'empatia i la integració.
Metodologia: Grupal, dinàmica i activa en què els participants es posen d'acord en el vestit que
represente la idea d'ostentació.
Materials: bosses de fem, cartolina, plomes, purpurina, cordons, pegament, tisores, goma eva…
Monitor que ho imparteix: Rocío Martín (tècnica en animació sociocultural).
Calendari i temporalització: Dimarts 25 i Dijous 27 de setembre de 18 a 19h.
●

ANNEX 5: METODOLOGIA TALLERS OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2018
TALLER D'INFORMÀTICA I MECANOGRAFIA
Destinataris: Grup 1 (de 6 a 10 anys) Grup 2 (11 a 20 anys) Si queden places lliures s'obri a tots els
públics.
Places: 12
Objectius generals: Que aprenguen 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 de 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: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització:
-Grup 1 dilluns de 17.30 a 18.30 (octubre-novembre-desembre)
-Grup 2 dilluns de 18.30 a 19.30 (octubre-novembre-desembre)

ANGLÉS LÚDIC
Destinataris: Grup de 6 a 11 anys
Places: 10
Objectius generals: Aprendre i repassar conceptes en anglés.
Objectius específics: Per mitjà de la música i el ball, la monitora dinamitzarà l'activitat per a pràctica
anglés al mateix temps que treballen la coordinació i la psicomotricitat. L'objectiu és que aprenguen
l'idioma mentres juguen i es diverteixen.
Metodologia: Participativa i grupal.
Materials: Ordinador portàtil, taules i cadires.
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Monitor que ho imparteix: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització: dimarts de 17 a 18h (6 a 9 anys) i dijous de 17 a 18h (6 a 9 anys)
(octubre, novembre, desembre)

ANIMACIÓ LECTORA: ESPECIAL NADAL
Destinataris: Grup de 6 a 11 anys
Places: 10
Objectius generals: Acostar als xiquets a la lectura d'una forma creativa, lúdica i plaent.
Objectius específics: Que descobrisquen el llibre físicament, iniciant-se de forma paral·lela en el
llenguatge de la imatge, que relacionen l'oral i allò que s'ha escrit donant pas a la lectura com un
exercici posterior, que els xiquets desenvolupen la capacitat d'escoltar, comprendre i retindre, que
desenvolupen la seua capacitat analítica i creativa, que reflexionen sobre els valors i actituds que
tanquen els llibres amb esperit crític.
Metodologia: Serà una metodologia molt activa i participativa en la que es desenvolupen..
Materials: Ordinador portàtil, taules i cadires, material fungible.
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (Grau superior en educació infantil i monitora d'oci i
temps lliure)
Calendari i temporalització: Dijous 27 de desembre de 12 a 13.30h (6 a 11 anys)

TALLER CUINA FREDA: DOLÇ I SALADA
Destinataris: Grup de 8 a 14 anys
Places: 14
Objectius generals: Acostar-se a la cuina i preparació de receptes elaborades.
Objectius específics: Taller destinat als més xicotets per a aprendre a realitzar receptes elaborades
senzilles i manipular aliments. L'objectiu és motivar els xiquets i xiquetes i implicar-los. Aprofitarem
el taller també per a estimular l'interés pel menjar sa, desenvolupar els processos lògics (associació,
classificació...) i els processos cognitius (manipular, mesclar, separar…), promoure la neteja, obtindre
una recompensa ràpida.
Metodologia: Serà una metodologia molt activa i participativa en la que es desenvolupen.
Materials: Ingredients de la recepta, material fungible, material de cuina.
Monitor que ho imparteix: Alba Mateu Romero (Grau superior en educació infantil i monitora d'oci i
temps lliure)
Calendari i temporalització: dimecres de 17 a 18.30h (de 8 a 14 anys) (octubre, novembre,
desembre)

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.
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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
desenvolupament de cada joc. Entre els jocs que es presentarán destaquem alguns com Jungle Speed,
el gran dalmuti, zombies, risk, cluedo, jenga,... També realitzarem altres jocs tradicionals entre els més
menuts fomentant espais de joc, en els que interactuen entre ells i aprenen diferents valors com la
camaraderia, ensenyar valors i comportament, conéixer i respectar les regles.
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, material fungible.
Monitor que ho imparteix: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització: Divendres de 17 a 19h

PATINATGE
Destinataris: De 6 a 12 anys
Places: 15
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: dissabte 11 a 12.30h (6-13-20-27 octubre)
ANGLÉS BÀSIC PER A JÓVENS
Destinataris: Grup d'11 a 35 anys. Si queden places lliures s'obri a tots els públics.
Places: 10
Objectius generals: Millorar la comprensió i la fluïdesa verbal per a una major preparació en la
conversació de la llengua anglesa.
Objectius específics: Aprendre nou vocabulari i noves estructures gramaticals en anglés.
Desembolicar-se en la parla de l'idioma per a poder comunicar-se en anglés.
Metodologia: S'utilitzaran dinàmiques de grups que afavorisquen la participació i reflexió de tots els
participants.
Materials: Fitxes preparades, material d'escriptura, ordinador portàtil, accés a internet, taules i cadires.
Monitor que ho imparteix: Francisco Quesada Ripoll (Magisteri, capacitació per a l'ensenyament en
valencià, nivell b2 anglés Cambridge).
Calendari i temporalització:
-Dimarts de 18 a 19h Octubre, novembre, desembre.
-Dijous de 18 a 19h Octubre, novembre, desembre.
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EXPRESSIÓ CORPORAL
Destinataris: Grup de 6 a 12 anys
Places: 12
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 i cadires.
Monitor que ho imparteix: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització:
-Dimecres 18.30 a 19.30h (octubre, novembre, desembre)

PREPARACIÓ A l'EXAMEN DE VALENCIÀ NIVELL “GRAU MITJÀ (C1)”
Destinataris: Grup de 16 a 30 anys
Places: 10
Objectius generals: Preparar l'examen del C1.
Objectius específics: Basant-se en les necessitats i suggeriments que ens plantegen els usuaris,
organitzarem un grup de preparació a l'examen de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana,
nivell C1.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, cadires i portàtil.
Monitor que ho imparteix: Francisco Quesada Ripoll (Magisteri, capacitació per a l'ensenyament en
valencià, nivell b2 anglés Cambridge).
Calendari i temporalització:
-Dimecres 19 a 20h (octubre, novembre, desembre)
-Divendres 19 a 20h (octubre, novembre, desembre)

ESCACS
Destinataris: Grup de 8 a 14 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre a jugar a este joc de taula.
Objectius específics: Per damunt de tot que els xiquets i xiquetes es divertisquen mentres aprenen,
progressen i descobreixen el meravellós d'este mil·lenari joc ensenyant les seues regles, col·locació de
les peces, els moviments de les peces, així com les diferents estratègies. Els escacs a part
d'entretindre'ls per la seua naturalesa de joc els servix per a exercitar i desenvolupar totes les
potencialitats positives que la seua pràctica implica. Totes les classes tindran una orientació
eminentment pràctica ja que, en la seua fase d'iniciació i aprenentatge dels escacs, com més s'aprén és
fruit de la pròpia experiència, açò és, en contacte amb les peces i jugant.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
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Materials: Taules, cadires, tauler i peces d'escacs.
Monitor que ho imparteix: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització:
-Dijous 18 a 19h (octubre, novembre, desembre).
TALLER DE MANUALITATS
Destinataris: Grup de 6 a 12 anys
Places: 10
Objectius generals: Realització de diferents tallers de manualitats temàtics.
Objectius específics: Desenvolupar diferents tallers temàtics, que servisquen per a fomentar la
creativitat i el desenrotllament de diferents habilitats que es treballaran en cada taller. Entre els
diferents tallers que realitzarem estaran:
2 d'octubre: Aprén jugant: el meu regne comunitat valenciana.
16 d'octubre: Arcillearte
23 d'octubre: Especial Halloween
30 d'octubre: Especial Halloween
6 de novembre: Slime
13 de novembre: Marca pàgines
20 de novembre: Crea el teu memory
27 de novembre: Caretes
4 de desembre: Instruments reciclatges
11 de desembre: Instruments reciclatges
18 de desembre: Arcillearte
Nadal: especial tallers de nadal.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, cadires i material fungible.
Monitor que ho imparteix: Cristina Alfonso Sirvent (Magisteri i monitora oci i temps lliure)
Calendari i temporalització:
-Dimarts de 18 a 19h (octubre, novembre, desembre). En les dates de nadal programarem més horaris
amb motiu de les festes vacacionals i amb tallers de nadal.
TALLER D'INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
Destinataris: Grup de 12 a 30 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre a manejar la càmera fotogràfica.
Objectius específics: Ensenyar als usuaris a dominar la seua cámara i aprendre a fer bones fotografies
en modes manuals, a utilitzar correctament el flaix, a enfocar, mesurar la llum i a enquadrar per a
realitzar correctament la majoria de les fotografies quotidianes, com a viatges, paisatges o retrats.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, cadires i material fungible
Monitor que ho imparteix: Sandra González (Module de periodisme, documental i reportatge, Cicle
superior en fotografia artística, monitora d'oci i temps lliure).
Calendari i temporalització:
-Dimarts de 19 a 20.30h (novembre).
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RECERCA ACTIVA D'OCUPACIÓ
Destinataris: Grup de 16 a 30 anys
Places: 10
Objectius generals: Aprendre a buscar ocupació de forma activa.
Objectius específics: Ensenyar als usuaris a buscar ocupació de forma activa, aprofitant hui en dia les
diferents pàgines i aplicacions de treball, ensenyant-los les diferents ferramentes.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, projector cadires i material fungible.
Monitor que ho imparteix: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendari i temporalització:
-19.30 a 21.00h (dimarts 16 d'octubre i dijous 18 d'octubre)

TÈCNIQUES PER A MILLORAR L'ATENCIÓ I LA MEMÒRIA
Destinataris: Grup de 16 a 30 anys
Places: 10
Objectius generals: Aprendre tècniques que ens ajuden en el nostre dia a dia o estudis.
Objectius específics: Taller enfocat a ensenyar tècniques de memorització bàsiques per a millorar la
memòria i altres avançades per a tindre una supermemòria en determinades àrees. L'objectiu és ajustar
el temari a les necessitats pràctiques del dia a dia. La memòria és un recurs bàsic i imprescindible per a
la intel·ligència, van units inseparablement. L'agilitat mental depén de la correcta i immediata
identificació de patrons mentals comuns en distintes circumstàncies.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, projector cadires i material fungible.
Monitor que ho imparteix: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendari i temporalització:
-19.30 a 21.00h (dimarts 6 de novembre, dijous 8 de novembre, dimarts 13 de novembre i dijous 15 de
novembre)

HABILITATS COMUNICATIVES I COMERCIALS
Destinataris: Grup de 16 a 30 anys
Places: 12
Objectius generals: Aprendre noves habilitats.
Objectius específics: Quan parlem d'habilitats comercials ens referim a la forma en què duem a terme
el procés de venda, a la nostra capacitat per a influir positivament sobre els nostres clients. La capacitat
de comunicar amb eficàcia tal vegada siga l'habilitat més fonamental per a qualsevol empresari o
emprenedor. Com més eficaç siga la comunicació, millor serà el rendiment global i major el nivell de
consecució d'objectius. Treballarem les diferents habilitats comunicatives i comercials que ens ajuden
en el nostre dia a dia.
Metodologia: Activa per part dels usuaris.
Materials: Taules, projector, cadires i material fungible.

pág. 82

Monitor que ho imparteix: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendari i temporalització:
-19.30 a 21.00h (dijous 22 de novembre, dijous 29 de novembre, dijous 13 de desembre)

CHARLA-COLOQUIO: MIGUEL ZORITA
Destinataris: Obert a tot el públic.
Places: 15
Temàtica: Ruy González de Clavijo és un dels personatges més fascinants de l'Edat Mitjana. Les
seues aventures en busca del regne del Gran Tamerlan ens han deixat una de les millors cròniques
sobre Àsia Central. El cronista Miguel Sorita ha viatjat a Uzbekistan seguint els passos d'este aventurer
castellà per a oferir una conferència sobre este personatge històric que precisament va conéixer gràcies
a la labor de l'inigualable Juan Antonio Cebrián.
Materials: Taules, projector cadires i material fungible.
Monitor que ho imparteix: Miguel Zorita Bayón (llicenciat en belles arts i professor. Cronista i
escriptor, col·laborador en programes de ràdio i premsa escrita, com la cadena ser, gestiona ràdio i el
periòdic el Plural).
Calendari i temporalització:
-Divendres 26 d'octubre a les 20h (dins de la setmana de la joventut).

pág. 83

ANNEX 6: CARTELLS SOBRE ELS TALLERS EXTRAORDINARIS REALITZATS EN ELS
MESOS D’OCTUBRE I DESEMBRE DE 2018

ACTIVITATS REALITZADES DURANT LA II SETMANA DE LA JOVENTUT

ACTIVITATS ESPECIALS DE NADAL 2018
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ANNEX 7: CINE FAMILIAR AL CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIÁN’
DES DE MAIG A DESEMBRE DE 2018

pág. 86

pág. 87

ANNEX 8: CINEFÓRUM AL CENTRE JOVE DE CREVILLENT
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CINEFÓRUM ESPECIAL NADAL:
‘QUÉ BELLO ES VIVIR’
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ANNEX 9: GRÀFICS - RESUM DE L’ANY 2018
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