Programa
d’Activitats
Extraescolars

per a AMPES, centres educatius i organitzacions

Programa d’Activitats | Alins Centre

IDIOMES
ANGLÈS | FRANCÈS | ALEMANY
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Comunicar-se en IDIOMES ESTRANGERS
és una necessitat bàsica en la
SOCIETAT ACTUAL

ANGLÈS

Classes impartides totalment en anglès per part de professorat especialitzat on es
treballen els quatres aspectes bàsics de la llengua: Reading, Writing, Listening i
Speaking.

FRANCÈS

Classes de francès dissenyades per aprendre la llengua de manera completa tenint en
compte també, els aspectes bàsics de comunicació: Reading, Writing, Listening i Speaking.

ALEMANY
Classes on es desenvoluparà la llengua Alemanya de manera teòrica i pràctica, realitzant
exercicis individuals i amb grup. Es treballarà també el Reading, Writing, Listening i
Speaking.
* Totes les classes comptaran amb formació teòrica, dinàmiques de grup i seguiment d’avaluació.

Nivells de Formació
Infantil

|

Primària

|

Secundària

Perﬁl del Monitor
Professor especialitzat i/o amb experiència professional com a docent
d’educació Anglesa, Francesa i Alemanya
Persona dinàmica que li agradin els infants i amb
capacitat de posar en pràctica tots els coneixements adquirits.
* Més informació: 973 275 592
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ARTÍSTIQUES
MANUALITATS | PETITS EXPERIMENTS | PINTURA | COSTURA | CUINA

* Més informació: 973 275 592

/

info@alinscentre.com

/
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És important desenvolupar la CREATIVITAT
i la CAPACITAT D’EXPRESSIÓ

en infants i joves.

MANUALITATS

Aquesta extraescolar permetrà desenvolupar la creativitat i estimular el creixement
personal dels nens i les nenes a través de la realització d’activitats de pintura, dibuix,
creació i experimentació amb diferents textures, materials i objectes. La varietat
d’activitatsfacilitarà als nens la capacitat de comunicar les seves idees, opinions i
millorar elseu nivell de relació
interpersonal.

Nivells de Formació
Infantil

|

Primària

Materials

Materials Naturals

Materials Reciclats
Papers

Colors

I mo lts alt res
seg ons req uer eix i
la cre aci ó de la
ma nua lita t.

Tisores
Pega

Perﬁl del Monitor
Monitor/a de temps lliure, educador/a infantil o animador/a sociocultural.
Persona creativa, dinàmica i que li agradin els infants.

* Més informació: 973 275 592
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PETITS I EXPERIMENTS
Activitat pensada perquè els alumnes
entenguin la ciència d’una forma divertida
a través d’originals experiments.
Cada experiment explica un concepte de
la ciència i permet als més petits explorar
i aprendre a través de la creativitat.

Nivells de Formació
Infantil

|

Primària

Materials

A determinar pel professor segons l’experiment.

Perﬁl del Monitor
Professional i/o estudiant de l’àrea cientíﬁca.
Persona creativa, que li agradin els infants i la realització d’activitats pràctiques.

PINTURA

Activitat adreçada a aquells alumnes que els hi agradi la pintura i vulguin
desenvolupar l’expressió creativa a través del dibuix i els colors.

Nivells de Formació
Infantil

|

Primària

|

Secundària

Materials

A determinar segons l’activitat, però entre elles:
Pinzells, aquarel·les, pots de pintura etc.

Perﬁl del Monitor
* Més informació: 973 275 592

Professional i/o estudiant de disseny o pintura.
Persona creativa i amb gran capacitat d’expressió.
/
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COSTURA
Divertida activitat d’iniciació al disseny que es basarà en la creació de peces de roba,
complements i manualitats i on els nens/es aprendran les tècniques bàsiques de cosir
a mà i a màquina. No es necessita cap mena de coneixement previ, s’ensenyarà des
de zero a realitzar peces senzilles i creatives.

Nivells de Formació
Infantil

|

Primària

|

Secundària

Materials

Agulles, Fil, Tela, Tela Reciclada, Cinta
Mètrica, etc. Altres materials a determinar
segons activitat i professor/a.

Perﬁl del Monitor
Professor/a de costura per a nens i/o professor/a de costura, patronatge i patchwork.

A LA CUINA XEFS!

Activitat d’elaboració de plats de cuina
senzills amb l’objectiu d’educar-los en
salut, que coneguin els aliments més
saludables i les bones pràctiques dins
de la cuina.

Nivells de Formació
Infantil

|

Materials:

Primària

|

Secundària

Bata, Estris de Cuina i Aliments a convenir segons recepta.

Perﬁl del Monitor
Estudiant, professor/a de cuina i/o Professional del sector.

Persona amant de la professió, que li agradi impartir formació i els nens i joves.
* Més informació: 973 275 592

/

info@alinscentre.com

/

www.alinscentre.com

Programa d’Activitats | Alins Centre

TECNOLÒGIQUES
INFORMÀTICA | DISSENY GRÀFIC | INFORMÀTICA | ROBÒTICA | EDICIÓ DE VÍDEOS

* Més informació: 973 275 592
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INFORMÀTICA (Inicial - Intermig - Avançat)

Les Noves Tecnologies s’han convertit en una eina imprescindible en la societat
actual, per aquest motiu, l’extraescolar té com a objectiu oferir els coneixements
bàsics sobre el maneig de l’ordinador, Internet i diversos programes lúdics i de
treball en funció de l’alumnat.

Nivells de Formació
| Infantil

|

| Primària |
| Secundària |

Perﬁl del Monitor
Personal amb formació, professor/a o professional del sector de la Informàtica.

Personal amb formació, professor/a o professional del sector de la Comunicació.
Persona innovadora, que estigui en constant actualització de les plataformes i eines
online i que li agradi impartir formació a nens/es i joves.

DISSENY APP’S

*NO ACTIVA

Activitat per tenir un primer contacte amb el sector del desenvolupament d’aplicacions
mòbils que està en constant creixement. L’objectiu és que els alumnes puguin dissenyar
una app senzilla, sense necessitat de tenir coneixements previs.

Nivells de Formació
| Primària | Secundària |
Cicle Mitjà | Cicle Superior

Perﬁl del Monitor
Professional i/o docent del sector de les TIC
* Més informació: 973 275 592
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ROBÒTICA

*NO ACTIVA

Activitat d’introducció a la robòtica, a la programació i al descobriment de màquines.
A través d’activitats pràctiques i grupals es construiran i crearan robots senzills en funció
del nivell de l’alumnat.

Nivells de Formació
Primària

|

Secundària

Cicle Mitjà | Cicle Superior

Perﬁl del Monitor
Professional del sector de les
noves tecnologies, la informàtica
i/o professor dins de l’àrea.

Materials

A determinar segons la planiﬁcació del formador/a.

CREACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS
Activitat adreçada a la creació de vídeos i conèixer els millors programes d’edició.
Possibilitat de realitzar les sessions d’edició amb programes concrets segons els
interessos i evolució de l’alumnat.

Nivells de Formació
Primària

|

Secundària

Perﬁl del Monitor
Professional i/o docent del sector audiovisual,
fotògraf i/ o editor de vídeos.

Estudiant de Comunicació i/o Periodisme
Audiovisual.

* Més informació: 973 275 592
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D’ACOLLIDA

* Més informació: 973 275 592
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CONTES i CONTEnts!
Activitat d’Acollida per alumnes d’infantil i primària a
primera hora del matí i/o en ﬁnalitzar el dia a l’escola.
L’objectiu és fomentar la lectura i passar una estona
divertida amb els nens al mateix temps que aprenen
i descobreixen contes i històries noves.

Nivells de Formació
| Infantil | Primària |

Perﬁl del Monitor
Monitor/a de lleure
Director/a de lleure
Animador/a sociocultural
Estudiant de magisteri d’educació infantil i/o primària

BERENA I JOGUINA!

Activitat d’Acollida per alumnes d’infantil i primària en ﬁnalitzar el dia a l’escola.
L’ objectiu és fomentar un hàbit de berenar saludable i tranquil després tot el
dia i gaudir d’una estona d’esbarjo a través de jocs tradicionals, esportius i
educatius.

Nivells de Formació

| Infantil | Primària |

Perﬁl del Monitor
Monitor/a de lleure
Director/a de lleure
Animador/a sociocultural
Estudiant de magisteri d’educació infantil i/o primària

* Més informació: 973 275 592
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CASAL TEMPS D’ESTIU
Realitzem casals d’estiu amb un equip de monitors altament qualiﬁcat i amb alta
experiència en el món de l’educació i el lleure. Tots professionals estan acreditats
amb títol de monitors/es i/o directors/es de lleure.
Cada casal gira al voltant d’un centre
d’interès que es escollit escollit entre
coordinadors i tècnics i s’estableixen
eixos i temes per tal de crear activitats
de qualitat, amb objectius concrets i
amb valor per a tots els infants.

Objectius Principals:
1. Fomentar activitats i tallers en el marc d’un projecte pedagògic no formal
2. Treballar valors i actituds que fomentin la convivència, el respecte i el treball en
equip.
3. Educar en valors, habits alimentàris i fomentar l’esport.

T’oferim un servei pràctic i de qualitat!
AMPES, ajuntaments o centres educatius, podeu despreocupar-vos, perquè ens
ocupem de tots els aspectes pràctics en relació amb el casal:
-

Promoció del Casal
Descripció del centre d’interès i programació d’activitats
Contractació dels monitors/es
Realització de les activitats
Coordinació amb el centre educatiu i/o administració
Seguiment i avaluació de les activitats

Lleure i
Valors!

T’oferim els casals de lleure en altres èpoques de l’any, acordem les dates
d’acord amb els teus interessos!
* Més informació: 973 275 592

/

info@alinscentre.com

/

www.alinscentre.com

Informació Rellevant
L’inici de les activitats extraescolars serà a l’Octubre, sempre que es compleixi
amb el mínim d’inscripcions per cobrir l’activitat. (A determinar amb l’escola / AMPA)
Les inscripcions de les activitats extraescolars s’han de fer ﬁns 3 setmanes
abans de l’inici de l’activitat, o bé, entregant una butlleta a la recepció de
l’escola, o bé a través d’un formulari facilitat pel centre.
Els casals de lleure han de comptar amb un mínim de 9 inscripcions que s’han
de formalitzar entregant una butlleta a la recepció de l’escola o a través d’un
formulari facilitat pel centre.

Contacte
ALINS CENTRE DE FORMACIÓ
C/ Alfred Perenya, 99 Baixos (25004) Lleida
973 275 592
info@alinscentre.com | iescola@reintegralleida.org
Olga Massamunt | Imma Escolà

Consulta la Web Corporativa:
www.alinscentre.com
Busca’ns a les xarxes socials i coneix la nostra activitat!
Alins Centre de Formació
alinscentreformacio

