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1. PRESENTACIÓ DIC DRAC
Dic Drac neix com un departament de Emergències, destinat a la realització
d'activitats socioeducatives i culturals. Dic Drac té com objectiu donar resposta
a les necessitats de caràcter lúdic-educatiu que existeixen a la nostra societat,
així com la possibilitat de cobrir diferents serveis de diferents administracions
públiques, privades i concertades.
Oferim diferents projectes tant educatius com socials i culturals en els quals
integrem tots els nostres serveis, abraçant el temps lliure des d'una perspectiva
educativa i la necessitat d'un servei de qualitat com meta a seguir.
La qualitat del nostre servei és el resultat d'un gran nombre de professionals
que fan dels nostres projectes una realitat, així com un grup d'especialistes que
assessoren totes les nostres activitats.
Una de les principals característiques de Dic Drac és el continu procés de
millora, l'avaluació periòdica de tots els nostres serveis ens dóna una eina
fonamental per a la innovació i introducció de nous mètodes.
La qualitat del nostre servei és el resultat d’un gran nombre de professionals
que fan de nostres projectes una realitat, així com un grup de especialistes que
assessoren totes les nostres activitats.
L'organització i coordinació és primordial per a nosaltres, entenem que
l'engegada d'un projecte, va acompanyada d'una línia de compromís i serietat
que oferim en tot moment.
El nostre treball es basa en una metodologia on tot el nostre personal treballa
dintre d'una mateixa línia, aportant i contribuint en tots els projectes i formant
part activa d'ells. Tot el personal que destinem a un projecte és coneixedor
d'aquest mateix i treballa al màxim perquè sigui portat a terme de la manera
més satisfactòria possible.
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2. JUSTIFICACIÓ
Aquest projecte sorgeix principalment com a resposta a la necessitat dels
pares, mares i tutors de molts nens que durant els períodes escolars no poden
recollir als seus nens a les hores de sortida lectiva, per això, nosaltres com a
resposta a aquesta necessitat social proposem activitats extraescolars fora de
l’horari lectiu, on els pares poden trobar un espai amb una línia que inclou
diversió i educació dins un clima de confiança, qualitat i respecte mutu.
El nostre projecte és un projecte que comporta una gran responsabilitat on el
major desig és la creació d’unes activitats on els nens puguin trobar un lloc, per
ser ells mateixos, on es puguin expressar lliurement sempre des del respecte,
on puguin créixer com a persones, on puguin gaudir de les activitats i sobretot
on la seguretat i el control sigui el nostre segell d'identificació.
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3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Pel nin el joc és principal en el seu desenvolupament i gràcies a les activitats
extraescolars, tenim una eina fonamental per reforçar tots els seus
aprenentatges de manera lúdica i divertida: el joc li aporta multitud de
coneixements i actituds que l’ajudarà a descobrir les seves aptituds i a formarse com a persona.
Volem un plantejament d’activitats extraescolars que rompi amb el simple fet
d’un lloc on els pares poden deixar els nins en moments de necessitat, sense
oblidar que aquest és també un aspecte fonamental. Proposem que, a més,
siguin moments d’alt valor educatiu, amb activitats plantejades, estudiades i
programades que permetin dur a terme un projecte d’activitats basat en el
compromís, la dedicació i la participació de tots: nins, pares, monitors i
educadors.
El gran avantatge d’aquestes activitats és que són opcionals per als nins: la
majoria pot triar què vol fer entre un ampli ventall de possibilitats. Per tant, les
situa en una posició privilegiada, on cada participant gaudirà i participarà en
l’aprenentatge.
És important destacar que les activitats extraescolars han d’estar integrades en
el que anomenem “vida del centre” i que se n’ha de tenir cura per poder
adequar-les al conjunt d’activitats educatives que s’hi duguin a terme. Per això,
aquestes activitats presentaran uns objectius concrets, uns recursos humans i
materials adaptats a cada necessitat i un seguiment educatiu i posterior
valoració per poder treure partit al seu ampli valor educatiu.
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Trobem unes característiques especials que fan que diferenciem les activitats
extraescolars de moltes altres que es realitzen en el centre escolar:
a) Complementen la formació dels alumnes, que participa en la seva
educació des d’un punt de vista diferent a la part escolar pròpiament
dita.
b) El seu desenvolupament es troba fora de l’horari escolar establert en el
centre.
c) Són voluntàries pels alumnes i per tant això implica la seva lliure elecció.
d) Tots els alumnes independentment de les seves característiques,
capacitats o habilitats poden participar-hi.
e) Tenen una avaluació diferent al plantejament escolar, ja que es
considera més una valoració del desenvolupament del procés de cada
nin en la seva realització.
f) Donen l’oportunitat de reforçar diferents aprenentatges d’una manera
més concreta i puntual, tot abraçant una visió global.
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4. CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DE LES NOSTRES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

El programa que els presentem abraça aspectes comuns com poden ser la
realització de l’activitat específica demandada per cada alumne, on treballarà
els ítems de cada activitat en un horari pactat i des de l’inici fins al final del curs
escolar.
Tractem d’educar el nin en l’ocupació del seu temps lliure tot compartint-lo amb
altres activitats clàssiques com ara la pràctica d’esports competitius en les
diferents disciplines existents, amb altres persones i amb la participació dels
pares.
Per a nosaltres és vital tenir un programa detallat de totes les activitats que fan
els nins per que els pares cada mes tinguin un planin on puguin observar
realment el que fan els seus fills dins les activitats, per a nosaltres és prioritari
donar tota la informació als pares, per a que ells puguin conèixer tot el que fem.
Pel nin és molt important fer demostracions de les activitats que fa, i preparem
trimestralment festes on ells mostren als pares tot el que han fet. Organitzem
jornades de portes ofertes i els pares poden participar de l’activitat amb els
nins. Participem a l’esport escolar on els nins fan competicions, partits i
activitats amb altres escoles.
Tots els nins de les nostres activitats tenen una assegurança tant de
responsabilitat civil como d’accidents per
ocórrer.
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a qualsevol incidència que pugui

5. GESTIÓ INTEGRAL DE LES ACTIVITATS
Des de DicDrac oferim una gestió integra de les activitats posant a la disposició
dels contractants les següents possibilitats:

•

Realització de la difusió, lliurament d'inscripcions, informació general...

•

Realització de les inscripcions, ens encarreguem del procés posant
personal per a això.

•

Realització d'un projecte adaptat al centre.

•

Lliurament de programacions de totes les nostres activitats, tant per a
pares com per a les associacions.

•

Lliurament de llistats d'assistència.

•

Realització de les memòries de les activitats.

•

Gestió de cobrament de les activitats.

•

Realització de les factures oficials requerides.

•

Arxiu de les inscripcions, assegurances, incidències…

•

Traspasso d'informació continu amb el contractant.

•

Cobrim qualsevol substitució de personal de forma immediata.

•

Realitzem demostracions de les activitats, festes per a pares i fills,
jornades de portes obertes…

•

Lliurem als nens diplomes i samarretes de record de les activitats.

•

Formem part en totes les activitats d'esport escolar realitzant tornejos i
competicions amb altres centres a fi de motivar més als participants.
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6. COM FUNCIONEM
El nostre treball té com a base una metodologia activa participativa on cada
participant té el seu lloc dintre del grup d'activitat i, sobre tot, on les
característiques individuals de cada persona són respectades i potenciades al
màxim.
La motivació és l'eix en el qual centrarem els nostres esforços, aconseguir
l’interès dels participants i la motivació per continuar en les activitats és una de
les nostres prioritats.
El nostre funcionament es molt rigorós i ens caracteritzem per una organització
exhaustiva i seriosa de manera que tot el nostre personal ho respecti per la
millora del dia a dia, funcionament i relacions personals.
Per poder donar-nos a conèixer, a continuació, us exposem diferents elements
que tenim en compte per el benestar dels nostres campus:
-

Abans de començar les activitats es realitzarà una reunió informativa
amb els pares o persones interessades per informar de qualsevol
aspecte que componen les nostres activitats, per exemple, organització,
funcionament, grups, monitors i coordinador, protocols, assegurances,
material...

-

Per poder-se apuntar a les nostres activitats es concretaran amb l’entitat
que ens contracta per definir el lloc, els dies i horaris que s’adapten
millor als pares. Tota la feina anirà a càrrec de Dic Drac des de crear
cartells, difusió, repartir informació, realització de les inscripcions i
pagaments... en cas que l’entitat que ens contracti vulgui fer tota aquesta
tramitació no hi haurà cap problema.

-

Es proporcionarà un telèfon de contacte que sempre estirà disponible
per els pares i atendre’ls, també sempre estirà disponible per qualsevol
dubte o suggeriment.

-

El pares també podran comunicar-se amb els monitors davant qualsevol
dubte o suggeriment.
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-

Els infants estiren organitzar per grups d’edats, així, les programacions
seran adaptades al seu nivell i capacitats.

-

Les activitats es desenvolupen amb un grup reduïts d’infants per la seva
millor qualitat dels continguts.

-

Totes les activitats estan programades i revisades per un pedagog de tal
manera que siguin activitats adients, lúdiques i amb un alt valor educatiu.

-

Des de DicDrac oferim tot els recursos materials necessaris per
desenvolupar les activitats del campus.

-

Per poder controlar totes les sortides dels nostres infants del campus,
els pares o tutors sempre hauran de signar i autoritzar:
o Que l’infant pugui partir tot sol del centre sense cap adult.
o Que sigui recollit per altres persones.

-

Seguim estrictament el compliment de la protecció de dades dels nostres
participants. Així com, demanem autorització per qualsevol fotografia o
filmació.

-

Els nostres monitors i coordinador tindrà la seva titulació acord amb la
legislació vigent.

-

Tot el nostre personal sempre estirà distingit amb una indumentària
personal de Dic Drac que facilitarà la seva visualització tan als infants
com els pares. Ens distingim els monitors amb una camiseta o
dessuadora de color groc i uns calçons negres. El coordinador amb una
camiseta o dessuadora de color rosa i uns calçons negres. Sempre
figurarà el nostre logo.

-

A totes les nostres activitats sempre es faran descomptes als
participants que siguin germans amb un 15% a cada un.

-

Tots els nostres participants a les activitats estiran assegurats mitjançant
l’assegurança d’accidents i amb l’assegurança de responsabilitat civil.
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7. TEMPORALIZACIÓ I HORARI

En ser molt variada l’oferta d’activitats i dotada cada una d’elles amb
característiques diferents, plantegem algunes opcions possibles:
o Opcions de 2 sessions durada cada una d’elles de 60 minuts.
o Opcions de 3 sessions durada cada una d’elles de 60 minuts.
o Opcions de 5 sessions durada cada una d’elles de 60 minuts.
o Opcions de dimarts i dijous.
o Opcions de dilluns, dimecres i divendres.
o Opcions de dilluns a divendres.
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8. DESTINATARIS
Proposem activitats per a tots els alumnes del centre, des del més petits fins
als més grans. Totes les activitats passen per un procés d’adaptació en què la
consecució i la finalitat seran marcades per l’edat dels participants que integrin
el grup.
Existeixen activitats específiques per a cada grup d’edat determinat i altres en
les quals podran participar totes les edats i s’hi adaptarà la tipologia de cada
una d’elles.
Tenim en compte que no només l’edat marca les característiques del nin, ja
que les pautes evolutives no són sempre les que regeixen el seu
desenvolupament.

Hi ha infinitat de factors que compten en el procés de

desenvolupament i per tant a l’hora de posar en marxa les nostres activitats
tindrem en compte la realitat amb la qual ens trobem.
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9. OBJECTIUS
A les activitats extraescolars trobem diferents objectius globals i generals que
són aplicables a totes i cada una d’elles.
1. Complementar l’oferta educativa que realitza el centre amb noves
activitats. Els centres escolars haurien d’oferir als seus alumnes la
possibilitat de realitzar altres activitats que no fossin les estrictament
lectives per desenvolupar noves experiències que ajudin en el
desenvolupament de totes les capacitats del nin.
2. Oferir als nins i als joves un espai on puguin invertir el seu temps
lliure d’oci. Treure més partit a les instal·lacions, que són buides en
hores d’horari no escolar.
3. Facilitar una relació dels alumnes amb el centre. Per complementar
la relació que crea el nin amb el centre educatiu, d’una manera lúdica i
divertida per a ell.
4. Participar en l’educació integral dels nins. Totes aquestes activitats
compten amb un alt valor educatiu que permet complementar l’educació
del nin i participar-hi d’una manera integral, tot educant de forma global
des de diferents àmbits.
A més de tots ells, en cada activitat en concret podem distingir els objectius
específics i propis de la mateixa.
Tots els objectius es treballen des d’una perspectiva lúdica i recreativa
perquè els nins tenen en el joc la millor forma d’aprendre i d’interactuar amb
la resta de companys. A més, cercarem sempre la participació activa des del
nostre grup de treball.

14	
  
	
  

10. TIPUS D’ACTIVITATS
Existeix un ampli ventalls de possibilitats d’organització i de planificació de totes
les activitats; estaran en funció de la disponibilitat de les instal·lacions dels
centres, del nombre d’alumnes que hagin de realitzar les esmentades activitats,
dels gustos i de les característiques pròpies del grup.
Des de la nostra organització proposem una sèrie d’activitats perquè el mateix
centre pugui decidir i triar què és el que més s’adequa a les seves necessitats i
per això presentem la següent oferta:
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•

Activitats esportives:
o Psicomotricitat

o Multiesport

o Iniciació esportiva

o Atletisme

o Futbet

o Hoquei

o Bàsquet

o Bàdminton

o Gimnàstica rítmica

o Handbol

o Voleibol

o Beisbol

o Activitats rítmiques

o Hoquei patins

o Activitats aquàtiques

o Patinatge

o Iniciació a les activitats d’aventura
o Aeròbic infantil
•

•

Tallers:
o Taller d’astronomia.

o Taller de pintura

o Taller d’informàtica

o Taller de ball

o Taller d’idiomes

o Tallers de lògica

o Taller d’història

o Tallers de mímica, teatre iclown

o Taller de cuida

o Tallers de relaxació

o Animació a la lectura.

o Taller de gimcana

o Taller de Conta Contes

o Tallers de cinema

o Taller de música

o Taller de maquillatge infantil

Taller de manualitats:
o Fang

o Camisetes

o Puzle

o Manualitats de creació de

o Màscares i antifaços

jocs, tres en ratlla, memòria,

o Punts de llibre

parxís, UNO….

o Targes

o Titelles

o Construcció d’instruments

o Murals

musicals

o Mòbils

o Caixes

o Decoració

o Portallapis
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• Educació en valors. Tallers específics per treballar els següents aspectes:
o Educació per la pau

o

Educació cívica

o Educació en el reciclatge

o

Educació per a la salut

o Educació moral

o

Educació en la igualtat de

o Educació vial

sexes, coeducació

o Educació ambiental

o

Educació

del

consumidor

o Educació en la sexualitat
•

Ball. Oferim diferents tipus de ball depenent de les demandes de l’escola,
des de funky a balls de saló, zumba, batuca...

•

Activitats de reforç. Oferim activitats per reforçar els aprenentatges
necessaris per les diferents edats dels participants.

•

Reforç per les tasques diàries de l’escola. A part del reforç escolar oferim la
possibilitat d’un espai on el nin pugui realitzar totes les tasques de l’escola a
un moment controlat per persones especialitzades en l’educació.

•

Música. Disposem d’una escola d’iniciació a la música per a tots els que
vulguin introduir-se en aquest món i a la vegada d’activitats per als més
experts amb la possibilitat d’iniciar-se en els instruments.

•

Escola Matinera. Donam la possibilitat d’un servei de guarderia per les
primeres hores del dia abans de començar l’escola.
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•

Robòtica. Oferim una activitat innovadora

relacionada amb la creació i

programació de robots. (Consultau Annexes)

•

Sala de jocs. Oferim un espai per aprendre a jugar on cada dia el nin pot
gaudir de diferents jocs al llarg del migdia.

•

Monitors de menjador. Oferim monitors amb la titulació de manipulador
d’aliments necessària per donar aquest servei.
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11. PERSONAL
Tot el personal encarregat de dur a terme les activitats està especialitzat en
el tema, participa en la programació de les activitats i posseeix les habilitats i
coneixements necessaris per realitzar-les.
Tots els nostres monitors han rebut la formació necessària per impartir els
tallers programats i la seva tasca és supervisada pels coordinadors i valorada
posteriorment.
Tenim un perfil de monitor molt clar, amb exigència de qualitats específiques
que han de posseir per poder formar part del nostre equip. Els filtres
específics són variants i entre ells s’hi compten:
o Puntualitat

o Capacitat organitzativa i de

o Responsabilitat

treball en equip

o Alegria

o Flexibilitat

o Dinamisme

o Capacitat d’improvisar

o Proactivitat

o Saber escoltar

o Ordre

o Etc…
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12. ANNEXES
a. GALERIA FOTOGRÀFICA
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c. ROBÒTICA

LEGO Education ROBOTIX és una activitat extraescolar innovadora
basada en recursos i metodologies de LEGO Education, que
desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI i promou l’interès
per la ciència i tecnologia entre els alumnes de 4 a 16 anys.

La metodologia de LEGO Education es basa en la construcció activa i el
descobriment guiat pels participants.

Molt	
  més	
  que	
  robots!	
  
	
  

ROBOTIX	
  Infantil	
  (P3-‐P4-‐P5)
	
  
Descoberta	
  del	
  món	
  que	
  els	
  envolta	
  a	
  
través	
  del	
  joc	
  mitjançant	
  activitats	
  
cognitives,	
  manipulatives	
  i	
  
simbòliques.

ROBOTIX	
  I	
  	
  	
  	
  (1-‐3	
  primària)
	
  
Investigació	
  de	
  màquines	
  i	
  
mecanismes	
  i	
  introducció	
  a	
  la	
  
robòtica	
  de	
  forma	
  divertida	
  amb	
  
WeDo.

ROBOTIX	
  II	
  	
  	
  (a	
  partir	
  de	
  4	
  	
  	
  	
  	
  	
  
fins	
  ESO)
	
  
Disseny,	
  construcció	
  i	
  programació	
  de	
  
robots	
  MINDSTORSMS	
  EV3	
  per	
  
resoldre	
  diferents	
  reptes	
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Dirigit	
  a	
  

Alumnes	
  des	
  dels	
  4	
  fins	
  als	
  16	
  anys	
  
(cicle	
  Infantil,	
  Primària	
  i	
  Secundària)	
  

Lloc	
  

El	
  propi	
  centre	
  educatiu	
  

Durada	
  

Sessió	
  setmanal	
  d’una	
  hora	
  

Grups	
  

Màxim	
  fins	
  a	
  12	
  alumnes	
  per	
  grup	
  

Monitor	
  

Certificats	
  per	
  LEGO	
  Education	
  Academy	
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