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QUEN SOMOS 
 

 
Somos unha empresa de formación e xestión sociocultural galega, sita en Pontevedra, que  

traballa dende hai 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 dende un 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 ás 

necesidades dos nosos usuarios e clientes. 

As nosas áreas de actuación son:  

ATENCIÓN Á INFANCIA E 

XUVENTUDE 

 Actividades extraescolares (lúdico-educativas, artísticas, 
deportivas, ….)  

 Formación, apoio e reforzo escolar 
 Atención psicopedagóxica  a nenos con NEE  
 Servizo de almorzos e comedor escolar 

 Actividades de lecer e tempo libre (Campamentos, ludotecas, 
excursións… 

 

XESTIÓN SOCIOCULTURAL 
 Servizos de Atención Social 

 Patrimonio e medio ambiente 

 Dinamización cultural. 
 

FORMATIVAS  Escola oficial de tempo libre. 

 Cursos de especialización e formación non regrada para adultos. 

 

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 …). 
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Programa Concilia  

 

Xustificación do programa 

 

Tradicionalmente a muller era  a que se encargaba  en exclusiva da educación e coidado dos 

fillos e fillas. Debido á incorporación desta á vida laboral produciuse unha variación na  

estrutura  e na organización familiar; agora  a figura paterna comparte en moitos casos estas 

tarefas, pero con todo, non é suficiente, as familias precisan máis axentes que lles  axuden a 

conciliar a súa vida  laboral e familiar, xa que na maior parte dos casos os horarios laborais dos 

pais e nais son máis longos que os escolares dos seus fillos e fillas. Para solucionar en parte 

este problema ofértanse  dende o sector  público e o privado servizos complementarios de 

almorzo, comedor e actividades extraescolares, que só nalgúns casos cobren os horarios das 

familias traballadoras. 

 Pero tamén temos que ter en conta que a estas familias cando rematan a xornada laboral 

aínda lles queda moito por facer: compras, tarefas do fogar, escolares..., polo que queda moi 

reducido o tempo de lecer para compartir en familia  

Debido a esta evolución da familia cremos que é importante ofertar un novo servizo 

complementario dirixido aos fillos e fillas das familias traballadoras, con horarios  de tarde 

máis amplos e flexibles e  cunha estrutura máis completa na que os nenos e nenas  podan 

realizar as súas tarefas escolares e tamén actividades propias do lecer cos seus compañeiros,  e 

deste xeito contribuír  a que o neno/a  teña un espazo de aprendizaxe e socialización axeitado 

aos seus intereses e necesidades durante o horario laboral dos pais e nais;  o que  implicaría 

unha mellora da calidade do tempo en familia xa que quedarían en gran medida liberados das 

tarefas escolares diarias podendo dedicar ese tempo a gozar da convivencia. 
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Programa concilia  

 

O Programa CONCILIA nace coa idea de crear un servizo que dea resposta as necesidades reais 

de moitas familias traballadoras que se atopan con dificultades para conciliar a vida laboral e 

familiar ao longo do curso escolar. 

Trátase dun Programa lúdico –educativo  en horario de tarde,  dirixido aos nenos e nenas das 

familias traballadoras que precisen de horarios máis amplos e  adaptados as súas necesidades. 

Como funciona   

En CONCILIA os nenos e nenas participantes poderán realizar as súas tarefas escolares, tendo a 

un mestre ou mestra a súa disposición para que podan facerlle as consultas que consideren 

precisas e poñendo en práctica técnicas de estudo básicas. Ademais da participar en diferentes 

actividades creativas,  deportivas e sobre todo lúdicas  que compartirán cos seus 

compañeiros/as, xunto coa educación en valores e hábitos saudables. 

A  quen vai dirixido 

O Programa vai dirixido aos nenos e nenas de 3 a 12 anos  

Onde se realiza 

No CEIP A Xunqueira 2 

Cando se desenvolve  

Durante o curso escolar, de luns a venres  en horario  de tarde  
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Obxectivo xeral 

 

O Programa ten  como obxectivo xeral o de propiciar a conciliación da vida familiar e laboral  

ao tempo de potenciar o desenvolvemento integral dos nenos e nenas participantes  

 

Obxectivos específicos  

 

Os obxectivos  específicos están deseñados para  favorecer o desenvolvemento integral do 

neno/a tendo en conta a idade e os diferentes niveis de maduración. 

 Para a súa clasificación  dividímolos en sete áreas ou ámbitos de desenvolvemento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos: 

 

 Posibilitar que o nenos/as gocen da actividade lúdica con outros  

 compañeiros/as nun ambiente axeitado.  

 Valorar o xogo como recurso para aproveitar o tempo libre. 

 Aprender novos xogos e  deportes e practicar os que  xa coñecemos.  

 Liberar tensións, divertirse e relaxarse. 

 Adquirir  a través do xogo valores e  hábitos para a convivencia en grupo     

  (tolerancia, respecto mutuo …) 

 

 

 Área  lúdico- educativa 

 Área de identidade e autonomía persoal 

 Área  saúde e deporte   

 Área afectivo- social e de comunicación 

 Área de expresión e creatividade 

 Área de medio ambiente 

 Área de reforzo educativo 

ÁREA LUDICO-EDUCATIVA 

O XOGO COMO MODELO DE ENTRETEMENTO, DIVERSIÓN E APRENDIZAXE EN GRUPO. 
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Obxectivos: 

 

Obxectivos: 

 

 Educar na  práctica da coeducación e evitar as discriminacións e desigualdades 

 sexistas. 

 Favorecer a acción responsable dos nenos/as  nas actividades e o respecto aos  

 compañeiros/as 

 Formar en hábitos básicos para a saúde e o  benestar  

  

 

 

Obxectivos: 

 

 Potenciar a utilización e control do propio corpo en diferentes situacións lúdicas e 

deportivas. 

 Descubrir mediante xogos as regras básicas dos deportes de equipo.  

 Favorecer a necesidade de movemento do neno, respectando as súas propias 

habilidades  e adaptando as actividades aos diferentes grupos de idade. 

 Desenvolver diferentes propostas lúdico-educativas  para a estimulación sensorial.  

 

 

 

 

 

Obxectivos: 

 

 Aprender a relacionarse cos demais  e adquirir progresivamente pautas elementais 

de convivencia e relación social, así como  a resolución pacífica de conflitos. 

 Apoiar e favorecer, a través do xogo,  a integración de nenos con problemas de 

relación e comunicación. 

 Desenvolver  e estimular a empatía e o compañeirismo  nos nenos/as. 

 

 

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL 

  DESENVOLVEMENTO DA  AUTONOMÍA DO NENO/A NAS ACTIVIDADES HABITUAIS  E NAS    

  RELACIÓNS DE GRUPO COS COMPAÑEIROS. 

 

ÁREA DE SAÚDE  E DEPORTE 

 

  ESTIMULACIÓN DAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS E PSICOMOTRICES PROPIAS DE CADA 

IDADE 

ÁREA  AFECTIVO- SOCIAL E  COMUNICACIÓN 

 

O ENCONTRO CON OUTROS COMPAÑEIROS DE XOGO, COA  POSIBILIDADE DE FACER NOVOS 

AMIGOS/AS, APRENDER A COMPARTIR E A  CONVIVIR NUN AMBIENTE SAN E  DISTENDIDO. 
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Obxectivos: 

 

 Sensibilizarse co bo gusto e o sentir estético. 

 Experimentar con diferentes técnicas e materiais (pintura, modelado, escultura, 

debuxo, manualiades...). 

 Favorecer a espontaneidade e a creatividade no movemento expresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos: 

 

 Desenvolver actividades que impliquen o coñecemento e o coidado do entorno. 

 Educar para o consumo responsable  aprendendo  manter limpos os espazos e 

adquirindo hábitos e actitudes positivas cara a reciclaxe e o coidado do medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos: 

 

 Resolver dúbidas básicas das materias escolares 

 Incentivar o interese do neno por aprender a través do xogo 

 Potenciar o estudo en grupos, promovendo o compañeirismo e a responsabilidade 

 Asentar no neno o sentido de responsabilidade e autonomía persoal 

 Introdución nas técnicas de aprendizaxe  

 Potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar 

 

ÁREA DE EXPRESIÓN E CREATIVIDADE 

 

 O  DESENVOLVEMENTO DA CAPACIDADE CREATIVA E IMAXINATIVA DO NENO/A  A TRAVÉS DAS 

DIFERENTES MEDIOS DE  EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

ÁREA  DE  MEDIO AMBIENTE 

 

  COÑECEMENTO E COIDADO DO ENTORNO 

ÁREA DE REFORZO EDUCATIVO 

ESPAZO PARA O ESTUDO E A REALIZACIÓN DAS TAREFAS ESCOLARES.   AULA DE APOIO PARA 

REFORZAR A  EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA,  A COMPRENSIÓN LECTORA, O CÁLCULO E O 

COÑECEMENTO DO MEDIO. 
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Programación de actividades 

Na   súa planificación  tivemos en conta  que as actividades propostas:  

 Ofrezan contextos motivadores  e interesantes.  

 Promovan a actividade e a participación do neno/a. 

 Presenten graos de dificultade  axustados  ás distintas idades.  

 Estimulen a participación, solidariedade  e non discriminación.  

 Integren contidos de distinto tipo.  

 Admitan niveis de resposta e tipos de expresión  diversos que propicien 

 a  participación de todos.  

 

Partindo destas premisas  dividímolas  en cinco grupos ou bloques de actividades: 

 Actividades de reforzo escolar 

 Actividades lúdicas de interior e exterior 

 Actividades deportivas 

 Obradoiros 

 Actividades temáticas 

 

 

Actividades de reforzo escolar : 
 
 

 Realización das tarefas pendentes 

 

Tempo no que os nenos e nenas poderán realizar as tarefas escolares: repaso de 

leccións, deberes… 

 Técnicas de estudio 

 

Introdución nas técnicas de estudio: lectura comprensiva, subliñado, resumen, 

esquema. 

 Actividades Lúdicas dirixidas ao reforzo educativo segundo o nivel educativo 
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 Xogos para aprender os números, cálculo, aritmética e xeometría 

 Xogos para aprender a  ler e escribir 

 Xogos para expresarse oralmente e falar en público 

 Xogos para aprender a escribir e expresarse por escrito 

 Xogos para relacionarse e comunicarse asertivamente  

 

Actividades lúdicas: 

Todos os días teremos períodos de tempo nos que os nenos e nenas poderán realizar 

diferentes xogos  nos que primará a interacción entre iguais, contando  tamén con  xogos de 

mesa axeitados as distintas idades. 

GRUPO DE 3 A 5 ANOS GRUPO DE 6 A 8 ANOS GRUPO DE 8 A 12 ANOS 

ACTIVIDADES LÚDICAS  DE INTERIOR 

Xogos de construción:  
Bloques , quebracabezas… 

Xogos de construción:  
Bloques,legos, 

quebracabezas 

mentari,… 

Xogos de construción:  
Bloques,legos, quebracabezas 

mentari,… 

Xogos de mesa: 
Xogos de memoria, xogos de 

psicomtricidade fina, domino 

de figuras…  

Xogos de mesa: 
Parchís, ganso, damas, 

dominós, cartas, xadrez, 

xogos de memoria… 

Xogos de mesa: 
Parchís, ganso, damas, 

dominós, cartas, xadrez, 

xogos de memoria… 

Xogos de distensión  
 

Xogos de distensión Xogos de distensión 

ACTIVIDADES LÚDICAS  DE EXTEROR 

Xogos populares : a corda, a 
goma,a tella, o pilla, corro.   

Xogos populares:  
a corda, as buxainas , os 

zancos, os sacos, o pilla a 

tella....  

Xogos populares : 
a corda, as buxainas , os 

zancos, os sacos, o pilla ,a 

tella ,os pelouros,sogatira ...  

Xogos cooperativos. 
 

Xogos cooperativos Xogos cooperativos 
 

Xogos con cancións Xogos por equipos Xogos por equipos 

GRANDES XOGOS 

 
Xogos nos que participan todos os integrantes de cada  un dos diferentes grupos de idade a 
través de distintas probas de habilidade, enxeño, destreza… 
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Xogos e deportes 

Son actividades para o divertimento e o  desenvolvemento físico e motriz do nenos/as, 

extraendo o compoñente competitivo das mesmas 

 

GRUPO DE 3 A 5 ANOS GRUPO DE 6 A 8 ANOS GRUPO DE 8 A 12 ANOS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS E PREDEPORTIVAS  

Actividades psicomotrices  
 

Actividades predeportivas. 
 

Actividades deportivas: 
 baloncesto,balonmán, fútbol 

bádminton, tenis, patinaxe… 

Xogos básicos de destreza: 

botes, pases… 

Xogos de destreza e puntería: 
botes, pases, tiros 
lanzamentos,… 
 

Xogos de destreza e puntería:  
botes, pases, tiros 
lanzamentos,… 
 

Xogos de movemento: 

correr, saltar, equilibrio… 

 

Xogos de movemento: 
correr, saltar, equilibrio 

 

Xogos de movemento: 
correr, saltar, equilibrio 

Pequenos circuítos con 
obstáculos 

 

Circuítos con obstáculos 
 

Circuítos con obstáculos 
 

 

 

Obradoiros:   
 

Cos obradoiros buscamos que os nenos e nenas se expresen de maneira creativa utilizando 

diferentes medios de expresión (plástica, musica, teatro, monicreques ), estando as diferentes 

propostas relacionadas coas actividades  temáticas, e adaptando o grao de dificultade ás 

idades dos participantes. 

TIPO DE  OBRADOIROS 

 Temáticos (Magosto, Entroido…) 

 Obradoiro de artesanía 

 Obradoiros de hábitos saudables: alimentación,educación vial… 

 Debuxo e pintura 
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 Modelaxe e escultura 

 Creación de disfraces 

 Fabricación de xoguetes tradicionais 

 Maquillaxes 

 Papiroflexia 

 Cociña creativa 

 Obradoiros de natureza  

 Creación de contos e historias 

 Obradoiro de experimentos 

 Creacións artísticas con elementos naturais 

 Fabricación de obxectos con material de reciclaxe 

 Fabricación de instrumentos musicais sinxelos 

 
 

Temporalización 

En concordancia coa finalidade do proxecto  de  conciliar a vida laboral e familiar, a duración 

do Programa deberá coincidir  co curso escolar,  e dicir,  de setembro  de 2012 a xuño de 2013, 

de  luns a venres  en horario de 16:30h a 20:30h. 

Calendario de actividades  

A distribución horaria de actividades poderase modificar en función das necesidades dos 

nenos e nenas. Por exemplo  no horario dedicado a reforzo educativo os nenos máis novos ou  

que non teñan tarefas pendentes poderán dedicar máis tempo ás actividades lúdicas  que 

aqueles que precisen un maior reforzo. Así mesmo A programación e horario pode variar por 

mor de distintas celebracións ou acontecementos relacionados coa época do ano ou temas de 

interese culturais, deportivos, ludico-festivos, etc.  Por exemplo:  magosto, Nadal, Entroido, 

festas locais, xornadas deportivas locais, etc. 
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 Exemplo de horario de rapaces/zas de 3 a 5 anos  

 

Exemplo de horario de rapaces/zas de 6  a 8 anos  

 

 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:30h a 17:30h 
Animación á 

lectura 
Xogos en grupo 

e cancións 
Animación á 

lectura 
Xogos en grupo 

e cancións 
Animación á 

lectura 

17:30h a 18:15h 
Xogos 

psicomotrices 
Xogos 

psicomotrices 
Xogos 

psicomotrices 
Xogos 

psicomotrices 
Xogos 

psicomotrices 

18:15h a 18:45h Merenda 

18:45h a 19:30h 
Xogos 

populares 
Actividades de 

expresión 
Xogos 

populares 
Actividades de 

expresión 
Xogos 

populares 

19:30h a 20:00h Obradoiros Obradoiros Obradoiros Obradoiros Animación 

20:00h a 20:30h 
Xogos de 
interior 

Contacontos Xogos de 
interior 

Contacontos Animación 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:30h a 17:30h 

Reforzo 
educativo/ 
actividades 

lúdicas 

Reforzo 
educativo/ 
actividades 

lúdicas 

Reforzo 
educativo/  
actividades 

lúdicas 

Reforzo 
educativo / 
actividades 

lúdicas 

Reforzo 
educativo/ 
actividades 

lúdicas 

17:30h a 18:15h 

Actividades 

deportivas e 

predeportivas 

Actividades 

deportivas e 

predeportivas 

Actividades 

deportivas e 

predeportivas 

Actividades 

deportivas e 

predeportivas 

Actividades 

deportivas e 

predeportivas 

18:15h a 18:45h Merenda 

18:45h a 19:30h 
Xogos 

gramaticais 

Grandes xogos Xogos  de 

matemáticas 

Animación á 

lectura 

Grandes xogos 

19:30h a 20:00h Obradoiros Obradoiros Obradoiros Obradoiros Animación 

20:00h a 20:30h 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Animación 
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Exemplo de horario de rapaces/zas de  8 a 12  anos  

 

Metodoloxía 

 

Consideramos que a mellor metodoloxía a utilizar no desenvolvemento do Programa  é a que 

potencia a acción e a participación do neno/a en tódalas actividades, tendo en conta  as 

necesidades, inquietudes  e expectativas do grupo, e buscando a creación dun ambiente san e 

distendido no que os nenos/as  poidan desenvolver a súa creatividade e realizar aprendizaxes 

significativas e de convivencia en grupo dentro do respecto e a tolerancia. 

A nosa metodoloxía de traballo inclúe o criterio de integración, asumindo as diferenzas coma 

características persoais e non discriminatorias; a coeducación sen diferenzas de sexos e o xogo 

como principal fonte de aprendizaxe  para o neno/a, polo que tódalas actividades  que se 

realicen  terán un compoñente lúdico, dinámico e participativo. 

 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:30h a 

17:30h 

Reforzo 

educativo/ 

actividades 

lúdicas 

Reforzo 

educativo/ 

actividades 

lúdicas 

Reforzo 

educativo/  

actividades 

lúdicas 

Reforzo 

educativo / 

actividades 

lúdicas 

Reforzo 

educativo/ 

actividades 

lúdicas 

17:30h a 

18:15h 

Actividades 

deportivas 

Actividades 

deportivas 

Actividades 

deportivas 

Actividades 

deportivas 

Actividades 

deportivas 

18:15h a 

18:45h 

Merenda 

18:45h a 

19:30h 

Xogos 

gramaticais 

Grandes xogos Xogos  de 

matemáticas 

Animación á 

lectura 

Grandes 

xogos 

19:30h a 

20:00h 

Obradoiros Obradoiros Obradoiros Obradoiros Animación 

20:00h a 

20:30h 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Actividades 

lúdicas de 

interior 

Animación 
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En canto a elaboración da Programación, partimos dun deseño  inicial mensual  que imos  

adaptando ás características e intereses dos diferentes grupos de nenos participantes, 

enriquecendo a mesma coas súas propias experiencias.  

Favorecerase  a comunicación e o diálogo entre pais/nais e o equipo de monitores para que  

haxa un feedback constante  que  axude  a unha mellor atención as necesidades e intereses 

do neno/a.  

 

Avaliación 

 

A avaliación farémola a nivel  individual e grupal aplicando diferentes técnicas cualitativas e 

cuantitativas e a través da observación e o diálogo cos nenos /as na convivencia diaria onde  

seguiremos os seguintes criterios de avaliación:  

 grao de integración no Programa 

 nivel de participación nas  actividades de reforzo e nas propostas polos monitores 

 nivel de relación entre iguais e a resolución de conflitos 

 necesidades individuais de atención 

Ademais da avaliación interna faremos unha avaliación cuantitativa coas familias por medio 

dunha enquisa  trimestral, na que poderán reflectir   o grao de aceptación e valoración do 

Programa. 

Todo isto co obxecto de ir mellorando no día a día e crear un bo ambiente de diversión e 

aprendizaxe. 

 

Recursos materiais 

 

Equipamento:  

 

Aulas: unha por grupo de idade equipada con mesas e cadeiras 

Ximnasio ou aula polivalente 

Patio exterior 

 

Recursos materiais inventariables: 

 

 Material de xogo axeitado ás distintas idades: 

o Xogos de mesa  
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o Xogos de construción 

o Xogos didácticos relacionados coas areas de lingua, matemáticas,  natureza..... 

 

 Material de xogos de movemento e deportes:  gomas, cordas, pelotas,aros, picas... 

 Material de animación á lectura 

 Material didáctico e de consulta: atlas, dicionarios, .... 

 

Recursos materiais  funxibles: 

 Material escolar: folios, rotuladores, lapis, ceras, .... 

 Material de obradoiros 

 Material de animación 

 

Recursos humanos 

 

O equipo técnico do programa estará conformado por :  

 Unha directora do Programa que se encargará da xestión e  coordinación xeral   

 Un equipo de profesionais por Centro  cun/unha coordinador/a e  un número de  

monitores  que variará en función do volume participantes,  con formación en 

distintas áreas: pedagóxica, deportes,  actividades artísticas.... 

A ratio de nenos/as  por monitor/a será entre  15 e 20 en función da idade dos mesmos. 
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Tarifa de prezos 

 

En función das posibilidades de apertura do centro escolar ofertamos dúas opcións de horario , 

16:30 a 18:30  ou  16:30 a 20:30 (poderanse estudar outras opcións se fose necesario) 

En canto as tarifas,  fixamos cotas mensuais por días de utilización do servizo e incluso servizo 

esporádico, coa finalidade de adaptar o Programa  ás distintas necesidades das familias 

participantes.  

Opción A Horario de 16:30 a 18.30 

nº de días á semana Prezo  mensual por 
neno/a 

5 45 € 

4 38 € 

3 31 € 

2 24 € 

1 17 € 

  

PREZO DO SERVIZO DE XEITO ESPORÁDICO  5,50 € 

 

Opción B   Horario de 16:30 a 20:30 

nº de días á semana Prezo  mensual por 
neno/a 

5 80 € 

4 64 € 

3 48 € 

2 35 € 

1 20 € 

  

PREZO DO SERVIZO DE XEITO ESPORÁDICO 6,50 € 

 

As tarifas aplicadas serán viables para un número mínimo de participantes 25 nenos/as  con 

asistencia diaria. En caso de que o número sexa inferior habería que facer un orzamento 

adaptado. 


