TALLERS
CENTRE D'ESPLAI
EL NUS

Curs 2022-2023
FITXA TÈCNICA
Horari: de dilluns a divendres
16.30 h: Recollida escolar
17.00 h: Berenar saludable
17.30 h: Activitat socioeducativa
18.00 h: Tallers
Data d’inici:
3 d’octubre de 2022
Ratio:
8-12 infants/taller
Quota mensual:
Des de 23€/mes
Dinamitza:
Centre d’Esplai El Nus

Centre d’Esplai el Nus – Passeig del Canal, 2 – esplaielnus@esplaielnus.org – 93 477 06 86

Sobre el Centre d'Esplai el Nus
PLANTEJAMENT EDUCATIU
La nostra finalitat és oferir tallers de qualitat, fent present el lleure a les
activitats. Introduïm de manera transversal els valors de la coeducació, la
integració, l’equitat i la sostenibilitat; i com no podia ser d’una altra
manera, ho fem en un ambient motivador i divertit.
Adaptem els tallers al grup d’infants. D'aquesta manera, els hi ajudem a
l'aprenentatge d'una tècnica o disciplina de forma progressiva i coherent.
Afavorim la vida quotidiana, amb rutines que faciliten l'adquisició dels
ritmes de treball, hàbits i competències.
Promovem l'escolta activa acompanyant als nens i nenes a reflexionar
sobre si mateixos/es, sobre el que fem i com ens hem sentit durant el
taller.

L'EQUIP
Comptem amb monitores i
talleristes seleccionades sota els
principis pedagògic de l’entitat.
Les persones que pertanyen a
l’equip
educatiu,
estan
especialitzades i formades en les
temàtiques dels tallers que
oferim, per aquest motiu es
converteixen
en
referents
educatius dels infants.
Per a tallers molts específics,
incorporem professionals externs
especialitzats que assumeixen el
nostre plantejament educatiu en
la realització dels tallers, com per
exemple el taller de patinatge.
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ARTS
ESCÈNIQUES
Educació Infantil
TEATRE
Plantegem
aquesta
activitat des de la basant
lúdica, on facilitem un
entorn
motivador
favorable
per
a
l'aprenentatge. L'objectiu
és despertar el plaer per
l'expressió i la creativitat .

EXPERIMENTACIÓ
MUSICAL
Descobrirem
diferents
maneres d'experimentar
amb la música a través
de jocs, manualitats, i
dinàmiques que ens faran
explorar
la
nostra
creativitat i deixar volar la
imaginació. Tot el que
ens podem imaginar pot
ser un instrument!

DANSA

Tenim com a objectius
treballar principalment la
coordinació,
l'equilibri,
l'elasticitat i la retenció
d'informació
entre
d'altres, mitjançant el joc
les activitats pautades i
sobretot els balls amb
diferents músiques.

Educació Primària
PERCUSSIÓ
CORPORAL
És la unió entre la música
i la dansa mitjançant la
qual podem crear tants
ritmes com la nostra
creativitat i domini del cos
ens permeti, combinant la
tècnica de percussió amb
tabals i la percussió
corporal, on aprendrem a
coordinar mans i peus.

GUITARRA
La música és una manera
perfecta per expressar
emocions. I que millor
que fer-ho a través de la
guitarra? Al taller de
guitarra ens endinsarem
en el món d'aquest
instrument i treballarem
entre
totes
per
aconseguir aprendre com
tocar-lo.

Recomanem
aquestes activitats
per aprofundir en la
llengua catalana i
reforçar la lectura,
millorar
l’autoestima, la
concentració, la
confiança i ajuda a
la socialització
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Reforcem la psicomotricitat fina i la
persistència planificant, organitzant i
executant un projecte. Explorar la
capacitat creativa, millorar el nivell
d'atenció i concentració.

Educació Infantil

Educació Primària

TREBALLS
MANUALS

MANUALITATS

Els infants desenvolupen el seu
costat

més

diverses

artístic

propostes

ARTS
PLÀSTIQUES

mitjançant
de

treballs

manuals. L'objectiu és aprendre
noves tècniques artístiques i trobar
la màgia de l'art en allò que ens
envolta.

Educació Primària
ESPAI DE DEURES
Ajudem a resoldre dubtes
sobre els deures que els
infants puguin tenir i donar
eines per resoldre'ls.
Si no tenen deures farem un
suport a l'estudi a partir de
materials
i
jocs
educatius.Als infants de
cicle superior els hi donarem
tècniques
d'estudi
i
organització d'agenda.
També
farem
petites
lectures per ajudar-los en
l'expressió oral.

Els nens i nenes manipulen i
experimenten
amb
diferents
tècniques i materials per elaborar
les pròpies creacions deixant
volar la seva imaginació i
creativitat.
S'endinsaran en diversos corrents
i obres d'una manera dinàmica i
divertida.

RELACIONADES
AMB ELS
ESTUDIS
INFORMÀTICA
Els infants es relacionen amb
eines que hauran d'utilitzar a
l'escola (PowerPoint, Canva,
Word...) Potenciem l'ús de
les
eines
que
ens
proporciona l'ordinador, fentne un ús educatiu. Fomentar
tant el treball en grup com
individual en les diferents
tasques a dur a terme durant
el taller.
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LLENGÜES I
COMPETÈNCIES
SOCIALS

Educació Infantil
PLAY IN ENGLISH
Els infants aprenen de
manera divertida, a través
de dinàmiques i jocs,
normes, rutines bàsiques
i vocabulari. Els ajudarem
a familiaritzar-los en un
entorn
internacional
perquè el dia de demà
tinguin unes bases ben
assentades.

Aquests tallers fomenten les
vivències amb altres realitats
personals, socials i culturals
diverses.
Activen el desenvolupament de
valors humanitzadors com la
tolerància, el respecte, l’equitat,
l’empatia…

Educació Primària
ANGLÈS CONVERSA

LLENGUA
DE SIGNES

INICIACIÓ AL
PODSCAST/ RÀDIO

Adquirim
competències
lingüístiques bàsiques de
l’anglès a partir de la
dinamització
d’activitats
de lleure.
Gaudirem de l’anglès des
d'una perspectiva lúdica
mitjançant
activitats
motivadores com a fil
conductor d’aprenentatge.

Aquest taller, ens convida
a conèixer una altra
forma de comunicar-nos
mitjançant les mans.
D’aquesta
manera
facilitarem la inclusió de
les persones sordes a la
nostra vida quotidiana.

La creació d’un programa
de radio o d’un podcast
va més enllà de dir unes
paraules davant d’un
micròfon. Dedicarem una
hora setmanal a conèixer
i seguir totes les passes
per endinsar-nos al món
de les ondes.
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Pretenem augmentar les possibilitats
motrius i el moviment coordinat.
Acompanyar en el desenvolupament
dels infants reduint l’ansietat, l’estrès i
enfortint la confiança en ells mateixos.
Fomentar la col·laboració i el valor
del grup.

SALUT I
ESPORT

Educació Infantil
IOGA INFANTIL

MOU-TE!

Tant per al nen inquiet o
actiu com per al tímid o
vergonyós, el ioga ajuda a
canalitzar
l'energia
i
reafirmar
la
seva
autoestima. Ajudarà als
més actius a aprendre a
relaxar-se i ha concentrarse, mentre que també
fomentarà que els nens
més callats perdin la seva
por davant els altres.

Utilitzem l'acció motriu i el joc
espontani
com
a
mitjà
d'expressió.
Experimentem amb l'equilibri,
prenem consciència del control i
l'esquema corporal, de les
nocions d'espais i de temps i
fins i tot de la gestió de les
emocions. Aquestes activitats
d'alta
intensitat
es
complementen amb exercicis de
relaxació, relacionats amb la
simbolització i el ioga infantil.

Educació Primària
MULTIESPORTS

FUTBOL

ZUMBA

Tractarem diferents esports
com
futbol,
handbol,
bàsquet, volley, ping-pong,
etc. Realitzarem jocs on els
objectius principals seran la
participació dels infants, el
treball en equip, el respecte
i sobretot que els nens i
nenes gaudeixin de les
activitats.

Els infants realitzaran jocs
motrius i entrenaments
específics de futbol, esport
d’equip, formatiu i divertit,
en el qual esdevé més
important el treball en grup
que les individualitats.

Els nens i nenes fan
coreografies pensades i
estructurades per a cada
edat i evolució psicomotriu,
segons
cada
etapa.
Aprendran
coreografies
amb diferents estils de
música i ritme.
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EXPERIMENTACIONS
Ajuda als infants a desenvolupar la seva curiositat mijançant
l'exploració i la manipulació de materials i elements que són
poc quotidians.
Educació Infantil

PETIT XEF
Desenvoluparem
capacitats com la
planificació, organització,
mesura
ingredients,
combinació de textures...
alhoran que es treballa
en equip, adquirint bons
hàbits alimentaris.

PETIT
LABORATORI

Ens iniciarem en el món
dels experiments d'una
manera vivencial i visual,
en què l'infant serà el
protagonista
de
l'aprenentatge que crea a
mesura que es van
realitzant les sessions.

TASTA OLLETES
Construirem el nostre
propi taller a partir d'un
procés grupal participatiu
on el grup d'infants
decidiran quin taller els hi
ve més de gust realitzar,
prèviament triat per ells,
com ara, danses i
cançons,
jocs
cooperatius,
dibuix
i
pintura
i
un
gran
etcètera.

Educació Primària
LABORATORI
Taller on els infants aprenen ciència d'una forma
dinàmica
i
divertida
mitjançant
diferents
experiments. L'objectiu d'aquest taller és apropar
l'infant al món de la ciència, fomentar la seva
curiositat i passar una bona estona mentre
aprenem sobre química, biologia, física i moltes
coses més.

CUINA
Ens mourem entre olles i
cullerots
per
experimentar
amb
diferents
recpetes
saludables.
Al final de cada trimestre
s'emportaran a casa un
receptari per cuinar amb
els pares allò que han
après.
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