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QUÉN SOMOS
Somos unha empresa de formación e xestión sociocultural galega, sita en Pontevedra,
que traballa dende fai máis de quince anos de maneira especializada nos ámbitos
educativo, cultural, lecer e tempo libre.
Contamos cun equipo de profesionais formado por educadores/as especializados/as
(ciencias, letras, tecnoloxía, artes plásticas e escénicas…) pedagogos/as, psicólogos/as,
directores/as e monitores/as de tempo libre, animadores/as socioculturais, monitores/as
de comedor, monitores deportivos;
que nos permite
traballar cun enfoque
multidisciplinar, creativo e innovador.
Somos unha empresa con valores que traballa coa responsabilidade de conciliar
cultura, educación e lecer. Esforzámonos día a día en ofrecer os mellores produtos e
servizos. O noso reto é contribuír á mellora da calidade de vida de nenos/as, mozos/as e
adultos .
Deseñamos, xestionamos e executamos proxectos e actividades personalizadas
segundo as necesidades dos nosos usuarios e clientes, tanto individuais coma
institucionais ou para colectividades.
As nosas áreas de actuación son:

ATENCIÓN Á
INFANCIA E
XUVENTUDES

Actividades lúdico- educativas, deportivas, artísticas, servizo
de almorzos e comedor escolar, reforzo escolar e formación,
atención psicopedagóxica, actividades de lecer e tempo libre.

XESTIÓN
SOCIOCULTURAL

Social, patrimonio e medio ambiente, dinamización cultural.

FORMATIVAS

Escola oficial de tempo libre. Cursos de especialización e
formación non regrada para adultos.
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Os nosos clientes
Entre os nosos principais clientes están as distintas institucionais galegas: concellos, Xunta
de Galicia, Deputacións; os centros de ensinanza de Educación Infantil, Primaria e
Secundaria, as federacións e asociacións de nais e pais; así coma outro tipo de entidades de
carácter público e privado (empresas, fundacións, asociacións culturais, veciñais, de
mulleres…).

Federación de
ANPAS “O Con”
Sanxenxo

Concello de
Ponteareas

Concello de
Caldas

Concello de
Campo Lameiro

Concello
de Portas

Club Leis
Pontevedra F.S.

4

PRESENTACIÓN DO CATÁLOGO
Dentro da área de atención a infancia e xuventude, temos a experiencia e a confianza
de anos traballando con e para as ANPAS e os equipos docentes dos centros públicos e
privados galegos, garantindo o mellor servizo e atención a través do o noso equipo
interdisciplinar de profesionais.
Neste catálogo amosamos a seguinte relación de actividades, programas e servizos
que poderán solicitar para o seu centro ou ANPA:

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Planificación e xestión integral das actividades como unha
proposta educativa e de ocio complementaria á formación
escolar.

PLAN CONCILIA

Programa de atención ao neno/a de carácter lúdico-educativo
en horario de tarde.

PROGRAMA MADRUGA

Servizo de almorzo e atención lúdico-educativa ao neno/a para
facilitar a conciliación laboral e familiar antes de inicio do
horario escolar

ACTIVIDADES
CULTURAIS E DE TEMPO
LIBRE

Actividades no tempo libre para unha educación activo que
favoreza un bo desenvolvemento do neno/a en tódolos
ámbitos.

ATENCIÓN
PSICOPEDAGÓXICA

Apoiar ao neno/a nas suas estratexias de aprendizaxe e/ou no
seu proceso de desenvolvemento psicosocial y familiar.

Atendemos, de maneira individualizada e sen compromiso, ás demandas que nos
chegan para deseñar e planificar propostas personalizadas que se axusten as
características, necesidades e intereses dos nosos usuarios e clientes.
Ademais da oferta de actividades deste catálogo, a través do noso equipo
interdisciplinar, realizamos proxectos a medida mediante un estudo previo de
necesidades e posterior planificación e implementación.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Planificación e xestión de actividades:
As Actividades Extraescolares representan para o neno/a unha proposta educativa e
de ocio complementaria á formación escolar; un espazo que contribúe ao seu
desenvolvemento integral á vez que facilita aos pais a conciliación do horario laboral co
escolar.
Deseñamos programas dinámicos e funcionais, ofrecendo un servizo integral de
calidade, cunha carta variada e actualizada de actividades impartidas por profesionais
experimentados.

A nosa oferta inclúe:
O deseño dun programa de actividades personalizado para cada centro educativo
e adaptado aos distintos niveis educativos de Infantil e Primaria, mantendo aquelas
actividades que pola súa traxectoria
no centro se queren seguir ofertando, e
incorporando outras novas que complementen e melloren a oferta existente para o
próximo curso.
Un equipo de monitores especializados para cada actividade coa posibilidade de
incorporar ao programa monitores de cursos anteriores, sempre que respondan ao perfil
profesional requirido pola empresa para un desenvolvemento óptimo da actividade.
Cobramento e xestión de recibos mediante domiciliación bancaria.
Información periódica a ANPA e/ou ao centro educativo do funcionamento e
evolución das actividades.
-

Coordinación co centro para o uso de instalacións e mantemento destas nas
condicións axeitadas.

-

Mantemento das actividades con substitución de monitor en caso de baixa laboral.

-

Posibilidade de contratación dunha persoa que permaneza no centro escolar para
a coordinación dos grupos e control de espazos durante o horario das actividades

-

Atención telefónica e persoal das necesidades dos pais/nais.

-

Control de alumnos/as con parte de asistencia diario.

-

Control e recollida de nenos/as que participan no comedor e extraescolares.
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-

Control de calidade das actividades con avaliación continua mediante reunións
periódicas da coordinadora co equipo de monitores/as e cuestionarios de
valoración aos nenos/as e pais/nais.

Neste catálogo poderán seleccionar aquelas actividades por área que mellor se
adapte ao alumnado e características do centro escolar. De cada unha delas
entregaremos unha proposta con obxectivos, contidos, metodoloxía e prezos.
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ÁREA ARTÍSTICAS
A posibilidade de expresión artística permite coñecer e potenciar as diversas
habilidades e capacidades dos nenos/as.
Trátase de que poidan canalizar as súas inquietudes e experimentar novas
maneiras de aprendizaxe que, no seu conxunto, axuden ao seu desenvolvemento
integral.

ARTE
DRAMÁTICO

-

Teatro
Xogo dramático
Expresión corporal

ARTES
PLÁSTICAS E
ARTESANÍA

-

Debuxo e pintura
Modelado e escultura
Artesanía en coiro
Mans creativas
Artesanía en barro
Artesanía manual
Obradoiro robótica lego
Obradoiro de construción
Obradoiro de cómic
Obradoiro de bixutería

-

Baile moderno
baile galego
ballet clásico
break dance
zumba
Funky
Danzas e bailes do mundo
Danza expresiva

MÚSICA E
CANTO

-

Canto
Expresión musical
Musicoterapia
Percusión e ritmo
Guitarra
Pandeireta
Creación musical

VARIOS

-

Obradoiro expresión
creatividade
Técnicas de circo
Patinaxe artístico

BAILE E DANZA
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ÁREA FÍSICA E DEPORTIVA
As actividades físicas e deportivas, practicadas con moderación e adaptándoas ao
nivel de maduración do neno/a en cada etapa, axúdanlle a manter e mellorar a forma
física, reforzan a súa autoestima, o compañeirismo e o espírito de equipo; contribúen ao
desenvolvemento das habilidades sociais e ao manexo do éxito e do fracaso,…
Sendo polo tanto recomendable que tódolos nenos e nenas teñan a oportunidade de
practicar algún deporte ou actividade física que se adapte aos seus gustos e intereses.

-

Patinaxe
Xogos predeportivos
Multideporte
Obradoiro de xogos e
deportes alternativos
Baloncesto
Balonmán
Tenis
Fútbol
Badminton
Voleibol
Rugby
Escola de ciclismo
Xadrez

-

Judo
Karate
Taekwondo
Aikido

-

Ioga
Pilates
Psicomotricidade
Obradoiro de
relaxación e
postura corporal

-

Ximnasia rítmica
Aeróbic
Batuka
Capoeira
Atletismo

-

RECREATIVAS E
DEPORTIVAS

ARTES
MARCIALES

CORPO-MENTE

FÍSICAS
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ÁREA FORMACIÓN
Nesta área englobamos aquelas actividades que favorecen no alumno/a as habilidades e
os mecanismos que interveñen na aprendizaxe e a aplicación do aprendido ao nivel
curricular en diferentes situacións e contextos lúdico-educativos.

-

IDIOMAS

Comunicación en inglés
Xogando e cantando en inglés
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Chinés
Español/galego para
alumnos/as inmigrantes

- Técnicas de estudo
- Estudo dirixido e reforzo
educativo
- Orientación vocacional e
profesional

ESTUDO

NOVAS
TECNOLOXÍAS

-

Informática
Deseño gráfico
Fotografía analóxica
Fotografía dixital
Cine e vídeo

EXPRESIÓN E
COMUNICACIÓN

-

Obradoiro
Obradoiro
Obradoiro
Obradoiro
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de prensa
de poesía
literario
de contos
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ÁREA LÚDICO-EDUCATIVA
Estas actividades traballan diferentes aspectos do desenvolvemento persoal dos nenos e
nenas, empregando estratexias e metodoloxía propia do lecer educativo. Mediante o
xogo e a experimentación trátanse temas de saúde, hixiene, alimentación, coidado do
entorno, achegamento a ciencia, convivencia e diversión en grupo, etc.

HÁBITOS
SAUDABLES

- Cociña creativa
- Xornadas de alimentación e
nutrición
- Obradoiro de hábitos
saudables

DESENVOLVEMENTO
PERSOAL

- Obradoiro de intelixencia
emocional
- Obradoiro de xestión
emocional
- Obradoiro de habilidades
sociais

COIDADO DO
ENTORNO

INTERESE POLA
CIENCIA

OCIO E TEMPO
LIBRE

-

Horto escolar
Obradoiro de reciclaxe e
medio ambiente

-

-

Experiencias de ciencias
divertidas
Obradoiro de ciencias
Obradoiro de astronomía
Obradoiro de matemáticas
recreativas
Obradoiro de arqueoloxía
Obradoiro de robótica lego

-

Tardes divertidas

-
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PROGRAMA NEUROMOTIVA
NEUROMOTIVA é un Programa de exercitación mental integral deseñado para atender
a todos os sistemas representacionais do alumnado (visual, auditivo e kinestésico) e
axudaralle a adquirir unha base firme de aprendizaxe para o futuro.

NeuromotivaNENOS para Educación Primara e Secundaria
O ÁBACO é un instrumento milenario que favorece a estimulación cognitiva. Como
ferramenta didáctica para alumnos/as de Primaria e Secundaria, permítenos coñecer un
modelo innovador para facilitar o adestramento de funcións intelectuais básicas no
desenvolvemento de competencias tales como: atención, memoria, visualización e cálculo.

BENEFICIOS

-

Incremento da capacidade memorística dos estudantes
Favorece o desenvolvemento da creatividade
Estimula o pensamento e sobre todo anima a xerar os seus
propios coñecementos.
Fortalece a atención selectiva necesaria para calquera modalidade
de aprendizaxe.

NeuromotivaPEKES para Educación Infantil
Na etapa infantil o Programa oriéntase a unha estimulación cognitiva e sensorial a través
de xogos, cancións, exercicios e actividades co ábaco ruso fundamentalmente, que
favorecerá unha axeitada introdución no concepto de número e operacións prematemáticas nos alumnos/as.
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PLAN CONCILIA
O PLAN CONCILIA é un servizo de atención ao neno/a de carácter lúdico-educativo
en horario de tarde, dirixido aos nenos de familias traballadoras que precisan de horarios
máis amplos e adaptados ás súas necesidades

COMO FUNCIONA
Combina o apoio ao estudo co desenvolvemento da creatividade, o gusto polo deporte
e a educación en valores a través do xogo.
En CONCILIA os nenos/as participantes poden realizar as súas tarefas escolares, tendo
a un profesor á súa disposición ao que poden facerlle as consultas que consideren
precisas e poñendo en práctica as técnicas de estudo básicas. Ademais participarán en
diferentes actividades creativas, deportivas e sobre todo lúdicas que compartirán cos seus
compañeiros/ás.
En CONCILIA as familias poden solicitar o número de días e os horarios que mellor se
adapten ás súas necesidades, sendo compatible coas actividades extraescolares que
oferte o centro ou a ANPA.

A QUÉN VAI DIRIXIDO
O programa vai dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos.

ÓNDE SE REALIZA
As actividades terán lugar en espazos e equipamentos dos centros escolares,
adaptándonos ás condicións e horarios de cada centro.
CÁNDO SE DESENVOLVE
Coincidindo co calendario escolar.
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PROGRAMA MADRUGA
O programa Madruga é un servizo de almorzo e atención lúdico-educatico aos nenos/as
para facilitar a conciliación laboral e familiar antes de inicio do horario escolar habitual ao
logo do curso académico

OBXECTIVOS EDUCATIVOS DOPROGRAMA
EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
-

Proporcionar unha alimentación variada e equilibrada.
Potenciar o gusto pola variedade de sabores e o consumo de froitas frescas.
Por en práctica as normas hixiénicosanitarias básicas (lavado de mans, hixiene bucodental...).
Uso axeitado dos utensilios e mantemento de posturas correctas na mesa.

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA
-

Fomentar o espírito de cooperación entre compañeiros/as e nas tarefas do almorzo.
Lograr un comportamento correcto na mesa e crear un ambiente de diálogo e boa
convivencia en grupo.

EDUCACIÓN PARA O OCIO
-

Planificar actividades lúdicas que contribúan ao desenvolvemento integral de nenos e
nenas.

SERVIZOS QUE INCLÚE
-

Atención ao neno/a con ou sen servizo de almorzo dende unha a dúas horas antes da
entrada ao colexio.
Elaboración de menús diarios saudables e equilibrados.
Material de xogo e programa de actividades lúdico-educativas.
Acompañamento ás aulas dos máis pequenos e custodia dos maiores ata a hora de
entrada.
Persoal especializado.
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O MENÚ
A composición do menú esta baseada nos estudios e recomendacións de expertos en
alimentación e nutrición infantil cunha elaboración a base de froitas, cereais e lácteos.
Exemplo de menú semanal
LUNS
-Ensalada de froita

fresca
-Iogur con cereais e
froitos secos

MARTES

MÉRCORES

-Zume natural
-Espeto de froitas
-Leite con/sen cacao -Leite con/ sen
-Madalenas
cacao
-Torradas de pan
integral

XOVES
-Zume natural
-Leite con/ sen
cacao
-Galletas/ biscoitos

VERNES
-Peza de froita
-Pan con tomate e
aceite oliva
-Leite con/sen
cacao

Menú alternativo
Para períodos curtos de tempo por molestias gastrointestinais ou por alerxias
alimenticias. (con informe médico).
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ACTIVIDADES CULTURAIS E DE TEMPO LIBRE
Somos conscientes da importancia que ten a educación no tempo libre para un ocio activo
que favoreza un bo desenvolvemento do neno/a en tódolos ámbitos (cognitivo, emocional e
social), polo que deseñamos para esta área una ampla variedade de actividades lúdicas e
culturais para desenvolver tanto ao longo do curso escolar coma durante os períodos
vacacionais ou nos seus eventos sociais.

Durante o curso escolar
-

Visitas culturais e excursións de media xornada
ou xornada completa
Rutas de sendeirismo e actividades ambientais
na natureza
Viaxes de fin de curso

Apertura de Centros en períodos vacacionais
-

Ludotecas urbanas e viaxeiras
Campamentos urbanos temáticos
Campamentos inmersión lingüística
Campamentos de inglés

Actividades lúdicas e animación
-

Festas temáticas
Xornadas de xogos populares
Talleres de maquillaxes, globoflexia
Animación musical
Animación con xogos e canción
Papá Nöel
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ATENCIÓN PSICOPEDAGOXICA
Programas, talleres e charlas para nenos/as
Abordamos diversas liñas de actuación cara unha mellor calidade de vida dos nenos/as,
integrando na nosa intervención a colaboración activa das familias e dos centros
educativos. Traballamos dende a máxima confidencialidade e profesionalidade para atender
ás necesidades persoais e específicas de cada familia.
Algúns exemplos
-

Programa PAE de apoio específico o
alumnado con TDAH

-

Programa EUREKA+ para alumnos con altas
capacidades.

-

Talleres de autoestima e motivación

-

Talleres de habilidades sociais e resolución de
conflitos.

-

Charlas/obradoiros para a prevención de
conductas de risco.

Programas, talleres e xornadas para familias.
A sociedade da información actual, presenta moitos e moi complexos retos tanto a pais
nais coma a educadores á hora de cómo conducir e formar en valores aos menores. Con
este fin, desenvolvemos diversos recursos en forma de xornadas, talleres, charlas e cursos
para dar resposta ás inquietudes e problemáticas da educación do menor no ámbito familiar.

Algúns exemplos
- Escolas de pais e nais
- Talleres de motivación e apoio nas tarefas
escolares.
- Charlas sobre saúde, alimentación, novas
tecnoloxías ou acoso escolar.
- Talleres de apoio e mellora das habilidades
comunicativas e resolución de conflitos
- Xornadas lúdicas e de convivencia para
familias.
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