PRESENTACIÓ
Ausolan ofereix una programació d’activitats de temps de lleure que
s’adapta en funció de les característiques de la infraestructura de l’escola
i de la realitat col·lectiva.
OBJECTIU PRINCIPAL
L’objectiu principal d’aquesta proposta és fer del temps de la tarda de
15.30 a 16.30h del 5 al 30 de setembre, una estona lúdica, atractiva i
divertida pels infants.

PILARS DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU DE TARDES
El centre d'interès “Experimentem” ens introduirà al món dels sentits, dels
colors, dels esports, de les lletres i de la ciència. Diferents àrees que
generaran atenció i creativitat, contribuint a la socialització i l’estimulació
del pensament i la memòria.
L’altre pilar en el desenvolupament aquest projecte es fonamenta en la
figura dels monitors i monitores que el duen a terme, gent qualificada per
portar a terme el projecte.
Complirem tot l’establert pel Departament d’Educació respecte a la ràtio
d’infants per monitor/a i tots els protocols i normativa d’aquest nou
servei de tarda.
”

ELS PRINCIPIS PEDAGÒGICS
RESPONSABILITAT, COMPROMÍS I EXPERIÈNCIA AMB EDUCACIÓ INTEGRAL
A través de l’educació integral, pretenem que els nens/es puguin conèixer i
valorar les capacitats personals, potenciar i desenvolupar aquells hàbits i
valors necessaris a la seva vida quotidiana, per viure en la nostra societat.
EDUCACIÓ NO FORMAL, LLEURE EDUCATIU I VALORS: METODOLOGIA ACTIVA
L’educació no formal, es caracteritza per una sistematització totalment
diferent a l’activitat escolar que els/les nens/nenes segueixen normalment
durant el curs.
PEDAGOGIA DEL JOC: ACTIVITATS LÚDIQUES
Totes les activitats que plantegem al nostre projecte, tenen com a fonament
el joc, el qual és molt important en qualsevol ensenyament teòric-pràctic
que puguin rebre els nens/es i sobretot durant les tardes de setembre, un
període el qual ha de ser distès i d’esbarjo per a tots els infants.

EL CENTRE D’INTERÈS
Presentem tres programacions diferents, adaptades a les necessitats evolutives dels
infants. Això facilita la diversió entre aquells nens/es que participen de les nostres
activitats i els estimula a formar part de la seva pròpia aventura.

Els nans i els seus experiments
Per infants de P3, P4 i P5
Experimenta, Experiment!
Per infants de primer a tercer
Tot un món per experimentar
Per infants de quart a sisè

ELS FOLLETS I ELS SEUS EXPERIMENTS
Els infants de P3, P4 i P5, viurem unes
fantàstiques aventures de la mà dels
nostres amics follets, que es diuen: Expe,
Rimen i Tal, descobrirem com viuen al bosc
i els ensenyaran contes, jocs i cançons.
Cada setmana anirem coneixent diferents
personatges, alguns desconeguts i altres
éssers màgics que habiten al bosc.

ACTIVITAT

DILLUNS
Experimentem amb els
contes

Primera setmana Els nostres amics Follet

DIMARTS
Experimentem amb els sentits

DIMECRES
Experimentem amb
els colors

DIJOUS
Experimentem amb els
jocs

DIVENDRES
Experimentem amb
la ciència

Una titella de follet

Jocs de follets

Segona Setmana El bosc encantat
Tercera
Setmana
Les cases dels follets

Jocs d'olorar
Jocs de tastar (taller cuina
freda)
Jocs de tacte (taller cuina
freda)

Manualitat encantada

Jocs de salts

Fem bombolles de sabó
Experimentem amb els
globus

Un bolet fet caseta

Jocs amb pilota

Els avions volen?

Quarta Setmana Els follets sabaters

Jocs d'escoltar

Les sabates màgiques

Jocs de rotllana

Els colors

Aquesta programació d’activitats és orientativa i és susceptible de presentar modificacions en funció de les
necessitats, instal·lacions, equip de monitors/es i infants de cada centre escolar

EXPERIMENTA, EXPERIMENT!
Els infants de Primer a tercer viuran unes
fantàstiques aventures a través d’un
experiment que parla. Un científic estava fent
experiments i va crear un amb vida pròpia.
Els infants l’hauran de cuidar i ell ens
acompanyarà en tots els jocs preparats per
aquestes últimes tardes d’estiu.

ACTIVITAT

DILLUNS

DIMARTS

Experimentem les lletres

Experimentem amb els colors

DIMECRES
Experimentem amb
els sentits

DIJOUS
Experimentem amb els jocs

DIVENDRES
Experimentem amb
la ciència

Primera setmana Un experiment que parla

Fem una titella

Jocs d'olorar

Jocs de rotllana

El sabó i l'aigua

Segona Setmana Fem jocs de teatre
Tercera
Setmana
Jocs de paraules

Papiroflèxia

Taller de cuina freda

Jocs esportius

Els glaçons

Fem la nostra pròpia joguina

Taller de cuina freda

Jocs amb pilota

Tinta invisible

Quarta Setmana La lletra que no calla

El mon de l'espai

Jocs d'escoltar

Jocs cooperatius

Els colors

Aquesta programació d’activitats és orientativa i és susceptible de presentar modificacions en funció de les
necessitats, instal·lacions, equip de monitors/es i infants de cada centre escolar

TOT UN MÓN PER EXPERIMENTAR
Els infants de quart a sisè seran els
encarregats de crear la seva pròpia
experimentació. Jocs esportius, jocs de
comunicació, jocs amb els sentits,
experiments científics faran d’aquests
dies, tota una experiència.

ACTIVITAT
Primera
setmana
Segona
Setmana
Tercera
Setmana
Quarta
Setmana

DILLUNS
Experimentem amb
llenguatge

DIMARTS
Experimentem amb el cervell

Jocs de mímica

Joc de memòria i atenció

Jocs de teatre
Jocs de màgia

Mini olimpíades
Jocs d'orientació espacial per
l’entorn

Sortida per l’entorn

Jocs de raonament lògic

DIMECRES
Experimentem amb
els sentits

DIJOUS
Experimentem amb els
jocs

Taller de cuina freda Jocs esportius. Futbol

DIVENDRES
Experimentem amb la
ciència

Fem slime
A volar. Sortida per
Taller de cuina freda Jocs esportius. Voleibol l’entorn
Taller de cuina freda
Jocs esportius. Bàsquet Les temperatures
Taller de cuina freda
Jocs esportius. Handbol Els clips

Aquesta programació d’activitats és orientativa i és susceptible de presentar modificacions en funció de les
necessitats, instal·lacions, equip de monitors/es i infants de cada centre escolar. Proposem un dia a la
setmana, realitzar una activitat per l’entorn proper de l’escola (a consensuar amb cada centre)

Experimenta
les tardes de Setembre!

