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1. Presentació del projecte
Encara no han acabat les activitats extraescolars, ni el curs
lectiu 2018-19 i ja ens toca preparar les activitats del curs
2019/20.
La col·laboració entre l'AMPA i Algàlia Sport SL es va
iniciar a l'any 2004, amb l'activitat de futbet. Des de les
hores, no hem deixat de créixer any rere any, en número
d'usuaris i en número d'activitats, sempre intentant
proporcionar la màxima qualitat possible.
Algunes activitats han tengut continuïtat donat el seu èxit,
però per tal de fer camí més agradable als nostres petits,
sempre hem de mantenir la ment oberta per a noves
incorporacions d'activitats que poden estimular i divertir els
nostres usuaris, amb caràcter lúdic i educatiu, com poden
ser les novetats que posam al vostre abast enguany: ioga,
ball, taller d'escacs, jardineria...
Com sempre, restam oberts a consells i suggeriments que
ens ajudin a millorar aquesta oferta.

2. Horari activitats
extraescolars
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Activitats esportives
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3.1 Futbol Sala
Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Pau Fiol i Alicia Carbonell
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 3 anys fins a 5
Activitat destinada a conèixer aquest esport, millorar la coordinació i iniciació
a la tècnica. Reconèixer el seu cos, dominar la pilota, sempre respectant els
companys. Aprendre a tenir cura del material i aconseguir que els infants ho
passin bé amb la pràctica de l'esport.
Durant els entrenaments es realitzaran
activitats i exercicis per a que els nins/es
(d'edat entre 3 i 5 anys) comencin a
entendre què és un esport d'equip i a
veure què és el futbol, amb quines parts
del peu es xuta i a no tocar la pilota amb
les mans, només el/la porter/a.

També es participarà a diades on els
nins/es jugaran partits amistosos amb la
finalitat de socialitzar-se i crear un ambient
d’equip, fomentant el respecte cap a
d'altres companys d'equips contraris i
monitors.

3.2 Bàsquet
Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Miquel Oliver
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 6 fins a 12 anys
Oferir un primer contacte i coneixements del bàsquet. Ensenyar jocs,
coneixements bàsics, posicionametns en la pista i els materials a tractar.
Aconseguir que els participants coneguin les regles bàsiques d'aquest
esport.
Ens centram principalment en aprendre
les posicions de partit, tant en atac com
en defensa. L’objectiu principal és que els
participants coneguin les premises
bàsiques del bàsquet i puguin gaudir
d'aquest esport.

També es participarà a diades on els nins/es
jugaran partits amistosos amb la finalitat de
socialitzar-se i crear un ambient d’equip,
fomentant el respecte cap a altres companys
d'equips contraris i monitors.

3.3 Patinatge
Horari: Dilluns i dimecres
de 16:00 a 17:00 (Infantil)
de 15:00 a 16:00 (Primària)
Monitor/a: Monica Fuster i Cintia Carrasco
Mínim: 6 alumnes
El patinatge artístic té com a objectiu principal combinar els moviments de
dansa sincronitzats amb el moviment de les mans i dels peus. Per aquest
motiu en aquest esport trobem tanta diversitat de moviments, salts, etc
Patinatge de iniciació: aprendre a
dominar els patins, essencialment
saber anar endavant i endarere.
Figures simples: el carro, la figureta,
pirueta de dos peus.
Patinatge de perfeccionament:
Implementar el que ja saben i anar
introduint figures i moviments més
complexos.

Fomenta l’esperit de superació i una
competitivitat sana gràcies a la participació
en nombrosos balls, alhora que també fa
créixer la solidaritat i les amistats entre
els/les patinadors/es.

3.4 Mini Tennis
Horari: Dimarts i dijous 16:00 a 17:00
Monitor/a: Marc Ametller
Mínim: 6 alumnes
Edat: a partir de 3 fins a 12 anys
L'objectiu és familiaritzar l'infant amb el tenis de forma divertida, adquirint
nocions i habilitats bàsiques. Pretén apropar-se als infants de manera
entretinguda per tal que assimilin els conceptes bàsics d'aquest joc i alhora
millorin la seva coordinació i forma física.
Tennis iniciació: aprendre a
dominar la raqueta, llançaments
bàsics. Jugar a jocs simples per
millorar la coordinació i motricitat
física.
Tennis de perfeccionament:
Implementar el que ja saben i anar
introduint tècniques i moviments
més complexos.
Fomenta l’esperit de superació i una
competitivitat sana gràcies a la participació
en nombrosos jocs, alhora que també fa
créixer la solidaritat i les amistats entre
els/les tennistes.

3.5 Psicomotricitat
Vivencial i Relacional
Horari: Dimarts i dijous 16:00 a 17:00
Monitor/a: Magdalena Sastre
Mínim: 6 alumnes
Edat: a partir de 3 fins a 5 anys
La psicomotricitat és una disciplina on la persona, a través del moviment,
aprèn a escoltar el seu cos, a conèixer els seus desitjos, les seves
motivacions, les seves carències i les seves capacitats. Desenvolupa les seves
potencialitats mitjançant el seu desenvolupament motriu.
A través del joc lliure i espontani, la
psicomotricitat facilita a l’infant:
• El procés d’adaptació a un nou
espai.
• El seu desenvolupament integral,
la seva autonomia i la seva identitat.
• Viure el plaer sensoriomotriu que
neix de les sensacions de botar,
córrer...
• El coneixement de les pròpies
capacitats i limitacions.
• La representació de tot el que ha
viscut, ha experimentat, viu i
experimenta i l’acceptació de les
seves produccions simbòliques.

3.6 Ioga Infantil
Horari: Divendres 16:00 a 17:00
Monitor/a: Sense determinar
Mínim: 6 alumnes
Edat: a partir de 6 fins a 12 anys
És una bona activitat per a que els infants s'iniciïn en la pràctica de postures
que els ajudaran en molts aspectes de la seva vida, utilitzant tècniques que
recolzen les diferents etapes de creixement dels nins.

Objectius:
- Treballar valors humans.
- Potenciar l'equilibri i el
desenvolupament de la creativitat.
- Disminuir les tensions i combatre el
cansament.
- Millorar la respiració i conservar la
flexibilitat natural.

El Ioga permet dur a terme
exercicis de comunicació,
treballant en grup amb un
contacte harmoniós i respectuós.
Potencia i canalitza la imaginació.

3.7 Gimnàstica Rítmica
Horari: Dimarts i dijous 16:00 a 17:00
Monitor/a: Neus
Mínim: 6 alumnes
Edat: a partir de 3 fins a 12 anys
Activitat destinada a oferir els elements bàsics de la gimnàstica rítmica:
alguns girs, equilibris i salts, i també un petit contacte amb diferents aparells
d'aquest esport, com la pilota o el cercle.
Aquesta activitat requereix la
pràctica de la flexibilitat i l’equilibri a
través de l’entrenament continuat i
una sèrie d’exercicis que es
realitzen en l’escalfament a fi de
preparar el cos per la pràctica de
piruetes i coreografies de
gimnàstica.

Fomenta l’esperit de superació i una
competitivitat sana gràcies a la
participació en nombrosos balls,
alhora que també fa créixer la
solidaritat i les amistats.

3.8 Ball
Horari: Divendres 16:00 a 17:00
Monitor/a: Sense determinar
Mínim: 6 alumnes
Edat: a partir de 3 fins a 8 anys
Activitat destinada a adquirir habilitats amb el cos. Assentar les bases per
poder disfrutar de les capacitats de moviment del seu cos, sentir la música
i disfrutar d'una disciplina on la creativitat de l'alumne adquirirà molt de
pes. Desenvolupa la imaginació.
Objectius:
- Tècniques bàsiques de ball urbà.
- Aprendre a controlar el cos.
- Interacturar amb la resta de
companys a través del ball.
- Compartir i crear en base a la música
i les possibilitats del propi cos.

Fomenta la creativitat, la capacitat de
moviment, les ganes de compartir, de
mostrar les capacitats del seu cos i de
gaudir de tot allò que aprenen, de
manera individual i en companyía.

4.1 Taller de còmic
Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Miquel Jaume
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 6 fins a 12 anys
Desenvolupar la imaginació i la
llibertat d'expressió. Aprendre els materials
que s'empren i les diferents tècniques, per
poder aplicar després al mateix treball.
Poder crear vinyetes de còmic des de la
seva pròpia imaginació, creant personatges
i petites històries.
Els més petits del grup es dediquen a
pintar distints personatges i escenaris
en gran format per a poder facilitar la
sistemàtica esquematització del
creatiu; reçerca, decisió i plasmació.

Els més grans empren més el rotring
i el pinzell fi per a entintar. La
laboriositat i la persisitència també és
una característica que es va
desenvolupant i el còmic és
precisament això, objectiu a llarg
termini.

4.2 Taller de Decoupage Scrapbooking
Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Magdalena Nawrocka
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 6 fins a 12 anys
La tècnica del decoupage és una forma de
decoració d'objectes i materials,
aferrant i forrant amb papers ornamentals
que poden ser reciclats.
La tècnica de scrapbooking treballa amb la
fotografia. Creació d'àlbums i quaderns
d'imatges.
Van aprenent el valor del reciclatge,
coses que normalment llençaríem a la
paperera (llaunes, pots, caixes,
etiquetes de roba) les convertim en
coses útils. Aprenen a col·laborar en la
recollida de tot tipus de materials.
Fomentam la iniciativa i creativitat
(tots els dissenys són únics, cada
alumne desenvolupa el seu propi
estil). Exploració de diferents
materials amb els quals treballen i
aportació de noves tècniques.

4.3 Anglès
Horari: Dimarts i divendres
de 15:00 a 16:00 (Primària)
Divendres de 16:00 a 17:00 (Infantil)
Monitor/a: Dic Drac
Mínim 6 alumnes
Desenvolupar competències comunicatives
en anglès que els permeti expressar-se de
forma senzilla, natural i espontània,
complementant l'aprenentatge de l'escola.
Fer de l'idioma una eina d'accés a noves
fonts d'informació. Socialitzar-se i treballar
en grup per aprendre tots junts.
L’estructura de les sessions és la
següent:
- Presentació
- Fil conductor i activitats
- Revisió del que s'ha aprés
- Acomiadada
El projecte té com a directrius una
immersió lingüística total a l’aula i es
centra principalment en les habilitats
comprensives i comunicatives orals, tot i
que als nivells més alts oferim eines per
realitzar produccions escrites adaptades
a les edats del participants.

4.4 Robòtica
Horari: Dijous
de 15:00 a 16:00 (Primària)
de 16:00 a 17:00 (Infantil)
Monitor/a: Robòtix
Mínim 6 alumnes
Desenvolupa les habilitats i competències, i
promou l’interès per la ciència i la tecnologia
de forma divertida amb robots de LEGO
Education. Aprenen jugant en diferents
espais o racons de forma activa amb
l'objectiu d'estimular la psicomotricitat fina,
desenvolupar i descriure el que estan fent.
Actuen com a joves científics i enginyers
investiguen i comprenen el funcionament
de les màquines i mecanismes del dia a
dia com engranatges, palanques, rodes i
eixos, a la vegada que aprenen robòtica
i programació a través d’activitats
guiades i resolent diferents reptes.
Els objectius que van assolint són:
- Construir i programar robots
- Adquirir experiència amb sensors, motors
i brick intel·ligent
- Desenvolupar solucions, provar i avaluar
- Fomentar la comunicació, compartir idees
i treball en equip

4.5 Taller d'Escacs
Horari: Divendres de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Sense determinar
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 6 anys fins a 12 anys

T'agradria aprendre a jugar un dels
esports més antics que es coneixen?
Els escacs daten del segleXV i és un joc
d'estratègia dels més divertits i creatius que
mai s'han inventat.
L'objectiu és aconseguir apendre a
divertir-se amb els escacs. Conèixer
tàctiques i estratègies, crear-ne de
noves i relacionar-les, buscar els
avantatges propis i les debilitats de
l'oponent.
La creativitat d'aquest esport ens ajuda a
desenvolupar la ment, a incrementar les
capacitats d'observació, a competir, a tenir
paciència i crear estratègies. Un
desenvolupament i utilització dels servell
que, de ben segur, els servirà la resta de la
seva vida.

4.6 Jardineria
Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00
Monitor/a: Sense determinar
Mínim 6 alumnes
Edat: a partir de 3 anys fins a 12 anys

El projecte de jardineria ofereix tres
enfocaments d'aprenentatge. En primer lloc,
l'aprehensió de la naturalesa, en segon lloc
el coneixement de les tècniques per conrear
en espais reduïts i, finalment, aprendre la
pràctica específica.

Aprendre, mentre juguen i realitzen
activitats col·lectives, els conceptes bàsics
de la jardineria. Aprendre a sembrar
hortalisses a l'hort, cultivar dins cossiols,
cuidar tot el que s'ha cultivat. Valorar la
terra i tot el que aquesta ens aporta.
Pensem que els nens han de gaudir de
la natura. Llavors dissenyem aquesta
estranya escola on no hi ha aules, sinó
espais, tant oberts com tancats, ens els
que per estètica, gust o alimentació,
aprenem coses positives de la terra i
dels éssers vius anomenats plantes.

4.7 Activitats puntuals
Realització de tres activitats puntuals
durant el curs 2019-20.
Algàlia Sport vol realitzar activitats que es puguin
gaudir en família, com per exemple:
Taller de plastilina
Taller amb l'Associació Balear de
Matemàtiques
Taller Musical
Taller de Ràdio
Teatre

Aquestes activitats proposades seran de
caire gratuït per als inscrits en les activitats
extraescolars, sempre que es compti amb
un mínim de participació.

5. Pla de comunicació
Pòsters
Díptics
Fulletons
Publicació en pàgina web d'ambdues
entitats
Reunions informatives
Explicació del projecte a Titoieta Ràdio
Presència a xarxes socials
Comunicació amb els pares: whatsapp
grupal per activitat
Publicació d'informació de diades en
xarxes socials

6. Contacte
PER A MÉS INFORMACIÓ:
HORARI D'OFICINA ALGALIA SPORT :
Dilluns a divendres
De 9:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Telèfon: 691870763
Email: algalia@algaliasport.net
Adreça: Laberint 11, 07210 Algaida

Inici de les activitats dia 1 d'octubre

