Pau Vernet Bescós
Curs 2019-20

Segon trimestre ACIS Artur Martorell: programació 1r, 2n,3r i 4t d’ESO
Objectius:
1. Menjar de tot.
2. Tenir actituds positives amb els infants d’EP.
3. Conèixer altres maneres de relacionar-se entre iguals a partir del jocs.

Calendari:
Dimarts
Activitat
Dijous
Activitat
7/1
Munchkin*
9/1
Voleibol 1
14/1
Jocs esportius 16/1
BANG!*
21/1
Munchkin*
23/1
Voleibol 2
28/1
WP 1
30/1
Ultimate 0
4/2
Ultimate 1
6/2
Voleibol 3
11/2
Inici taller a)
13/2
Ultimate 2
18/2
Ultimate 3
20/2
Voleibol4
25/2
WP 2
27/2
Ultimate 4
3/3
Ultimate 5
5/3
Acabar taller a)
10/3
Voleibol 5
12/3
Ultimate 6
17/3
Ultimate7
19/3
Inici taller b)
24/3
Ultimate 8
26/3 Acabar taller b)
31/3
Piko Piko!*
2/4
Jocs esportius
*Joc de taula

Tallers:
a) Caricatures positives: amb diferents diaris reciclats, els joves hauran de buscar una
imatge d’algun personatge famós i crear una caricatura i que en cap moment sigui una
falta de respecte cap aquella persona ni cap col·lectiu.
b) Escultura amb material reciclat: amb els residus plàstics que produïm en el menjador
haurem de crear quelcom que els joves els inspiri.

Jocs esportius:
•
•
•

Voleibol: esport que els joves treballen en el centre. Aporta molt bona dinàmica al
grup ja que entra dins de la seva zona de confort i els atrau amb facilitat.
Ultimate: esport que no coneixen i que els introduirem al llarg del trimestre. Comporta
un bon treball en equip i no dona la victòria a qui té millors qualitats físiques.
Jocs esportius: per tal que els joves siguin partícips i conscients d’un model d’esbarjo
fora del quotidià (mòbils, consoles, TIK TOK, etc.) podran escollir quin esport dur a
terme aquella sessió.

Dinàmiques grupals:
•

Wonder Ponder: l’editorial Wonder Ponder proposa una sèrie de materials seqüenciats
amb els que tracten diversos temes. El que treballarem és la llibertat.

