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activitats extraescolars i complementàries 

Programa Escola Matinera 

La diferència d'horaris entre pares i mares i fills fa necessari el comptar amb un 
servici professional que ens de la tranquil·litat de poder deixar els xiquets en el propi 
centre educatiu, a cura de personal especialitzat i dins d'un entorn amable i familiar . 
 

Temporalització: Curs escolar de Setembre a Juny. Horaris a convindre se-
gons necessitats i formació de grups. 
 

Ràtio alumne/monitor: Mínim 10 participants per monitor-educador/a 
   Màxim 20 participants per monitor-educador/a 
 

Possibilitat de participar dies solts, segons acord amb les AMPAS i Direcció educativa 
del centre 
 

Objectius: 
Conciliar els horaris de la vida laboral i familiar amb els escolars. 
 

Preparar els participants en un ambient relaxat i desinhibit per a la posterior jor-
nada educativa en el centre. 
 

Proposar activitats de caràcter lúdic i creatiu que no suposen cansament inte-
l·lectual. 
 

Fomentar la relació de respecte i col·laboració dins de la mateixa comunitat 
educativa de diferents membres. 
 

Conscienciar en el bon ús i cuidat dels materials així com en la necessitat man-
tindre l'orde. 
 
 
 
 
 
Forcuin col·labora amb l'entitat orga-
nitzadora en la sol·licitud i ompliment 
de tràmits de les ajudes i subvencions 
que pogueren oferir-se des de les Ad-
ministracions Públiques. 
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Activitats: 
  Conta- contes: per als més menuts; la monitora triarà el moment més adequat (formació de grup, estat d'ànim dels xiquets, etc)    Lectures dirigides: activitats relacionades amb les lectures de xicotets contes i textos (dramatitzacions, jocs, manualitats i dibuixos relacionats, etc), a fi de fomentar l'anima-ció a la lectura.    Taller de dibuixos amb tècniques senzilles, ja que per dinàmica de l'activitat, així com les dificultats d'emmagatzemament diari,  no es pot realitzar projectes de llarga duració.    Taller de Jocs:  - Jocs Simbòlics  - Jocs Lògics  - Jocs de Motivació    Taller de Desenvolupament Psicomotor i Sensorial a través d'activitats de:  - Estimulació sensitiva / musical  - Psicomotricitat Grossa   També s'oferix un espai per als que desitgen realitzar tasques particulars pròpies (estudi, lectura particular, “deures”, etc), encaminat sobretot als més majors. 
 Amb un cost suplementari s'oferta la possibilitat que l'activitat es puga realitzar en anglés.   
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Una sessió tipus: 
 

El/la  monitor/a rebrà el xiquet i li proposarà la realització de les activitats programa-
des per a la sessió. 
 

Estes activitats seran variades: manualitats, activitats d'iniciació a la lectura, conta 
contes, jocs de taula, jocs grupals, etc. 
 

Amb temps suficient, s'arreplegarà i deixarà en orde l'espai i materials utilitzats, i el/la 
responsable de l'activitat acompanyarà els xiquets als llocs que els corresponguen a 
l'inici de la seua jornada escolar reglada. 
 

Donada la naturalesa de l'activitat, l'arreplegada dels participants es fa de manera 
escalonada.  Així, les activitats inicials seran de caràcter individual: lectures, xicotetes 
manualitats, jocs per parelles, etc. 

Una vegada el monitor estime que el grup està estabilitzat, es procedirà a activitats 
col·lectives: conta contes, jocs, activitats teatrals, etc 

 

Materials i espais necessaris: 
La sala on s'exercisca l'activitat ha d'estar dotada de cadires i taules suficients, preferi-
blement de caràcter col·lectiu (ideal sala de tipus multiusos) . El més adequat és que 
estiga el més prop possible de la porta d'entrada. És convenient l'equipament d'hama-
ques portàtils per a atendre als més xicotets que puguen arribar encara somnolents. 
 

Tots els materials consumibles necessaris per a la realització de les activitats progra-
mades seran subministrats pel monitor/a, no sent necessària cap aportació dels 
xiquets per este concepte. No obstant, es podria demanar la col·laboració ocasional 
amb algun material per a activitats específiques de reciclatge (tetrabricks, periòdics, 
botelletes de plàstic d'usar i tirar, etc). 

 

 


