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PRESENTACIÓN  

A ASC O Besbello do Calvario, 29 pretende revitalizar a oferta cultural e educativa 
da nosa comunidade a través de diversas accións, coma obradoiros, cursos, 
espectáculos escénicos e musicáis, charlas e campañas de concienciación social, 
actividades extra escolares e de reforzo, animacións para tódalas idades... Servindo así de 
punto de encontro entre artistas e educadores do país e como alternativa ó cada vez 
máis preocupante vacío no que se atopa sumida a vida cultural neste momento. 

 
Obxectivos 

As actividades extraescolares na nosa asociación xorden da inquedanza dos nosos 
membros docentes por ofrecerlle ós centros da nosa comunidade  unha oferta distinta e 
centrada no desenvolvemento social e cultural dos rapaces e rapazas fora do eido da 
escola. Queremos fomentar as conductas integradoras e de colaboración e 
recoñecemento do traballo en equipa, e formar persoas con autonomía para expresar a 
sua creatividade a través de actividades lúdicas e formativas. 

 
Solucións 

Ofrecemos ós centros un paquete integral de actividades extraescolares, tanto 
eventuais coma  regulares, que cubren unha oferta cultural e educativa nos seguintes 
campos: 

Educación Musical - Arte Dramático - Xogos Cooperativos - 
Animación á lectura - Reforzo educativo - Técnicas de Estudio.  

 
A continuación desglosamos a nosa oferta de propostas con máis detalle. 
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            Musical  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Presentación 

A idea deste curso extraescolar é a de ser unha expansión dos coñecementos que 
os alumnos van adquirindo nas aulas, a través da exploración persoal e dunha serie de 
actividades paralelas ás curriculares que fomenten o desenvolvemento da linguaxe e  de 
inquedanzas musicais nos mesmos. 

Mediante unha metodoloxía eminentemente práctica e participativa proponse 
desenvolver a expresividade e a espontaneidade no "crecemento" musical do alumno, 
tendo en conta sempre o heteroxéneo dos grupos en canto a idades e capacidades. 

 
Obxectivos 
-Achegamento emocional á música a través do movemento e a activación dos seus 
sentidos. 
-Creación e interpretación de produccións propias, educación vocal e instrumental, 
exploración artística, improvisación. 
-Desenvolvemento da sociabilidade, compañeirismo, empatía autoestima e 
autoconfianza nos alumnos. 
-Potenciar o gusto pola interpretación musical nun clima de esforzo persoal e 
cooperación 
-Coñecer diferentes estilos musicais e culturas. 
 
Metodoloxía 

Para conseguir estes obxectivos, distribuímos as actividades en varios módulos que se 
irán aplicando segundo as necesidades, a evolución e as propias preferencias dos 
rapaces. A medida que avancen as sesións, sempre en función das potencialidades do 
grupo de alumnos, optarase por un ou por outro módulo co fin de obter sempre o máximo 
rendemento e disfrute por parte dos nenos. Estes módulos deben entenderse dun xeito 
orgánico e sumativo, a adopción por parte do equipo docente dun ou outro ven dada 
polos progresos no anterior e así sucesivamente. Contamos cos seguintes. 
 

LINGUAXE MUSICAL 
Centrámonos nos rudimentos do solfexo, lectura, entoación, identificación de 

notas, etc... como complemento ás actividades escolares e como base sobre a que 
se irá construíndo a aprendizaxe ó longo do curso. 
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FORMACIÓN VOCAL 

O canto é a manifestación musical máis primitiva na sua orixe. É unha 
ferramenta  moi valiosa á hora de aprender, de memorizar (todos nos lembramos de 
recitar o soniquete da táboa de multiplicar). O desenvolvemento de actividades 
vocais fomenta tanto os hábitos de vida saudabeis coma o traballo en equipo no 
caso da creación de coros. No caso da creación dun coro, a finalidade deste 
módulo sería preparar un pequeno repertorio coral a interpretar a finais de curso. En 
idades preescolares e de primeiro ciclo de primaria, a través do canto apréndense 
idiomas, temas relacionados co currículum dos seu respectivos ciclo... 

 
FORMACIÓN INSTRUMENTAL 

Este módulo é o máis amplo, xa que se pode abordar dende enfoques 
diversos. Temos a posibilidade de programar: 

-Combos: dividir ós alumnos en agrupacións musicais diversas de estilo 
contemporáneo co fin de aprender a tocar como conxunto mentras se aprende 
técnica instrumental. 

-Obradoiros de Percusión: desenvolvemos a motricidade, a linguaxe musical e o 
sentido do ritmo achegándonos a outras culturas e coñecendo a súa historia a 
través da práctica dos seus ritmos. Adaptables a tódalas idades. 

-Clases de instrumento: dispoñemos de profesores cualificados de guitarra, 
piano, batería e percusión. 

-Instrumentos Orff: tentamos que os rapaces produzan as suas propias creacións 
cos instrumentos dos seu entorno máis próximo, os da aula, para que poidan ser 
interpretadas e discutidas polos compañeiros. Os nenos máis pequenos poden 
participar deste proceso como parte da agrupación. 

 
AUDICIÓNS 

Ó longo do curso programaranse audicións coas que se pretende fomentar o 
desenvolvemento da capacidade crítica dos nenos e nenas, a súa apertura cara 
outras formas de expresión cultural e musical, a percepción da música coma 
linguaxe e medio de comunicación... Nestas audicións fomentarase a participación 
dos nenos, o debate, a expresividade e ademáis son unha ferramenta ideal para 
achegarnos ó que estes queren aprender e axudalos a construir a sua propia 
aprendizaxe. 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Actividades adaptadas a tódolos niveis da educación primaria, tendo en 
conta as diferenzas entre os mesmos e aproveitando o variado de estas para 
traballar cuns obxectivos comúns sen a necesidade de deixar ós alumnos dun nivel 
desatendidos mentres se fan as actividades dos outros. 
- Composición de pezas musicales 
- Creación de coreografías 
- Técnica instrumental (guitarra, percusión, instrumentos Orff) 
- Técnica vocal 
- Coro 
- Fabricación de instrumentos musicales. 
- Creación de juegos musicales. 
 
Recursos 

Contase cos recursos da aula de música do centro, así coma materiais 
alternativos, ben da asociación, ben elaborados polos profesores segundo as 
necesidades do grupo. No caso das clases de instrumento, o alumno debería traer 
o seu instrumento sempre que sexa posible. No caso de precisar os alumnos algún 
tipo de material adicional, coma papel pautado, lápis ou similar, indicarase con 
tempo de antelación suficiente. 
 

A asociación conta tamén cun equipo de músicos e docentes que poden 
ofertar concertos didácticos nos centros en colaboración co profesorado de Ed. 
Musical, fóra xa da programación extraescolar e en resposta á crecente 
dificultade, tanto loxística coma económica, que supón organizar saídas do 
centro destas características.  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Arte 
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Obxectivos Xerais  
- Descubrir o arte do teatro com un xogo creativo que esperta a imaxinación e potencia a 
expresividade corporal e oral. 
- Motivar a autoestima e a confianza dos nenos. 
- Potenciar a socialización, a tolerancia e o traballo en equipo.  
Módulos 

As propostas do bloque de Arte Dramático van orientadas segundo as diferentes 
idades, xa que o desenvolvemento psicomotriz do nenos é o que nos marca á hora de 
realizar segundo qué actividades.  

XOGO TEATRAL 
CICLO DE INFANTIL- 3 A 5 ANOS: 

CONTIDOS:  
a) Xogos de presentación, de desinhibición e de equipo 
     Xogos de concentración, relaxación e observación   
b) Juegos de Expresión Corporal 

 
- Quecementos 
- O propio corpo, o corpo en relación cos outros, o corpo no espazo 
- Tensión e relaxación  
- Movemento, coordinación e ritmo 
- Xogos motores e de expresión 
- Creación de persoaxes a partir do movemento, o ritmo e a xestualidade  

c)Juegos de Expresión Oral 
 
- Quecementos  
- Respiración 
- Onomatopeias e sons 
- Volume, entoación, articulación e proxección 
- Dicción e creación de persoaxes a partir da voz/o son. Xogos de 
Improvisación e dramatización – a partir de exercicios de fantasía, textos, 
títeres ...   

GRUPOS: 10 alumnos  máximo.    
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INICIACIÓN Á INTERPRETACIÓN 
CICLO DE PRIMARIA- 6 A 12 ANOS: 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  
- Adquirir coñecementos básicos sobre a arte do teatro e a estructura dramática. 
-Utilizar e tomar conciencia do corpo (mans, voz, xesto, ollar, movementos) como 
recurso comunicativo (o propio corpo, o corpo no espazo, o corpo en relación aos 
outros) 
- Descubrir e coñecer a propia voz e utilizar o son, a palabra, a frase, como 
medio de expresión. 
- Potenciar a lectura e traballar aspectos como a dicción ou a entoación. 
- Desenvolver técnicas e recursos de improvisación e dramatización  
GRUPOS: 10 alumnos máximo.   

 
ESTILOS TEATRAIS 
CICLO DE PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN:  
Montaxe de pezas de teatro breves seguindo diferentes estilos interpretativos 

e adecuandoos á idade dos alumnos e á evolución dos mesmos nas diferentes 
técnicas de: declamación, comedia burguesa, 'Comedia dell'arte', cabaret, 
clown... Adquisición de coñecementos básicos sobre a arte do teatro e a 
estructura dramática.  
GRUPOS: 10 alumnos/as máximo.    

XOGO MOTOR 
CICLO DE INFANTIL 

DESCRIPCIÓN:  
Desenvolver e descubrir as posibilidades do movemento a través do xogo e a 

implicación física.  
GRUPOS: 15 alumnos máximo.  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EXPRESIÓN CORPORAL 
CICLO DE PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN:  
A expresión corporal refírese ó movemento co propósito de favorecer os 

procesos da aprendizaxe, estructurar o esquema corporal, contruir unha 
apropiada imaxe de sí mesmo, mellorar a comunicación e desenvolver a 
creatividade. O seu obxecto de estudio é a corporalidade comunicativa nunha 
relación: estar en movemento nun tempo, un espazo e con unha enerxía 
determinada. As estratexias para a sua aprendizaxe baséanse no xogo, a 
imitación, a experimentación e a imaxinación. Estes procesos son os que se poñen 
en xogo para acadar a creatividade expresiva, aicada a calquera das linguaxes. 
Na representación teatral poderíase prescindir de casi tódolos sistemas de sinais 
auditivas, e de case tódalas visuais, menos da acción. O actor sempre é o 
encargado de levala a cabo, polo que a expresin corporal é esencial e 
fundamental na representación teatral, é dicir, durante a obra.  
GRUPOS: 15 alumnos máximo.    

INICIACIÓN Á ACROBACIA 
CICLO DE PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN:  
Incluirá na formación dos nenos aspectos tan importantes como son a 

sicomotricidade, educación física de base, coordinación, expresión corporal e 
ritmo... ademáis dunha iniciación ás figuras e á arte da acrobacia enfocados cara 
o mundo escénico.  
GRUPOS: 10 alumnos máximo.  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Introducción - Educando no Xogo 

A cooperación pode ser vista como una alternativa que pode axudar a resolver 
problemas e conflictos, tamén impulsa o desenvolvemento das comunidades; se no xogo 
están presentes os valores da solidaridade e da cooperación podemos experimentar o 
poder que temos cada un de nos para propoñer colectivamente solucións creativas ós 
problemas que se nos presentan na realidade en que vivimos. 

Así neste mundo feito por e para a competitividade a cooperación se nos presenta 
como alternativa e tendo en conta que o xogo reproduce formas de pensar, actuar e 
sentir os xogos cooperativos poden convertirse nun bo recurso didáctico para xerar nos 
rapaces e rapazas actitudes solidarias, para fomentar as relacions interpersonais dentro 
do grupo ou para promover situación nas que se regulen os conflictos de forma colectiva. 

Obxectivos 

A través dos xogos cooperativos promovese o desenvolvemento de: 

- Actitudes cooperativas: o coñecemento mutuo, a comunicación, a confianza, o 
contacto e a autoestima. 

- Habilidades Sociais: superación de prexuicios, regulación de conflictos, 
capacidade crítica, toma de decisión,.. 

- Persoais: autocoñecemento, afirmación e autoestima, autocontrol emocional, 
autocoidado, recoñecemento e expresión de emocións, a empatía, o 
razonamento moral e a creatividade,.. 

- Psicomotor: desenrolo físico e psicomotor, motricidad fina e grosa, capacidades 
sensoriales,.. 

- Cognitivo: atención, memoria, linguaxe, intelixencia... 

 
Metodoloxía:  

Realízanse xogos e outras actividades de carácter cooperativo exercitando a 
participación, o traballo en equipo,….todo isto nun ambiente divertido e solidario. 
Asimesmo os obradoiros tamén poden ter un carácter temático no que se traballen areas 
especifícas como: á paz, á natureza,…. Dirixido á nenos/as tanto de educación infantil 
como primaria. 

Os xogos cooperativos poden levarse a cabo nun espacio cerrado ou aberto, amplo 
en función do número de participantes. 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Cada sesión distribuese do seguinte xeito: 

1. Comezo: Transmitir os obxectivos da sesión. 

2. Desenrolo dos xogos: explicación e posta en práctica dos xogos. 

3. Cerre: tempo de reflexión e posta en común. 

Para lograr un clima relaxado que permita a concentración e a comunicación a luz, 
a temperatura e a sonoridade deben ser axeitadas. 

Recursos 

Materiais: en función do tipo de xogo que se pon en práctica (papel, corda, 
música,….), tamén cabe a posibilidade de non empregar ningún. 

Humanos: persoa ou persoas (educadores/as, monitores/as) que leven a cabo o 
obradioro. 

Infraestructuras: aula, pavillón, ximnasio, parque,…… 
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Animación 

         á Lectura 
Lee, xoga, imaxina 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Obxectivos Xerais 

- Promover e fomentar á lectura como una actividade de ocupación do tempo libre 
e fonte de diversión que non quede limitada os espazos da educación formal. 

- Achegar ás/ós alumnas/os do centro educativo á biblioteca, dar a coñecer o 
recurso en profundidade. 

 
Obxectivos Específicos 

- Divertirse e pasalo ben. 

- Desenvolver o pracer de ler. 

- Descubrir á diversidade dos libros. 

- Incrementar a imaxinación e a creatividade a través de actividades relacionadas 
cá lectura. 

 
Metodoloxía 

Entendemos que para a animación á lectura se empregarán entre outros os 
seguintes recursos: o xogo, obradoiros de traballos manuais, a música (contos musicados, 
concursos musicais,..), o desenvolvemento da expresión dramática (representación de 
contos, títeres, contacontos), certames. 

Durante as sesións realizaranse diferentes actividades en función das idades dos 
rapaces/as, podendo establecer diferentes grupos se fose necesario (estes formaranse e 
organizaranse en función da demanda e peculiaridades do entorno escolar). Así, dita 
actividade ofrecese tanto en educación infantil como en primaria cunha duración 
máxima dunha hora na que o/a monitora/o achegará ós libros ós/ás rapaces/as e o 
gustar e desgustar a lectura dos mesmos; ademais de motivar previamente á realización 
das actividades, ensinará que hai moitas maneiras de pasalo ben na biblioteca e 
diferentes xeitos de gozar cá lectura. Para o desenvolvemento das sesións poderá contar 
con persoal externo especializado sen custe extraordinario algún (contacontos, músicos,
…) 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     Educativo  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Presentación 

Ante a detección  dunha serie de dificultades na aprendizaxe do alumnado, que 
resultan imprescindibles para o seu rendemento académico,  debemos responder ás súas  
necesidades educativas  proporcionando unha educación que permita afianzar o seu 
desenvolvemento persoal e o seu  propio benestar, adquirir as habilidades culturais 
básicas relativas á expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura e o cálculo, e 
desenvolver as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a 
creatividade e a afectividade.      
  
Obxectivos 

 -Descubrir a tempo os posibles problemas de aprendizaxe dos alumnos, axudándolles a 
superarlos mediante os oportunos modos de intervención. 
-Adquirir os contidos imprescindibles para o desenvolvemento das competencias básicas 
principalmente das áreas de lingua, matemáticas e inglés. 
-Potenciar o aprendizaxe  e o rendento escolar de estos alumnos. 
-Mellorar e favorecer a integración social dos alumnos, especialmente do alumnado 
inmigrante se fose o caso.    
-Facilitar a transición de un ciclo a outro. 
-Propiciar nos alumnos unha actitude positiva e activa hacia o aprendizaxe. 
-Reforzar a autoestima personal, escolar e social dos alumnos, valorando progresos, 
actitudes, cualidades, etc.  
Metodoloxía  

Partiremos dun grupo reducido de alumnos  e de duas sesions  semanais de 60   
minutos cada unha.   Planificaremos medidas educativas que faciliten unha resposta 
adaptada ás necesidades educativas específicas de cada alumno.  Partiremos do nivel 
de desenvolvemento do alumno e dos aprendizaxes previos, para así asegurar a   
construción de aprendizaxes significativos a través da movilización dos seus 
coñecementos previos e da memorización comprensiva, posibilitando que os alumnos/as 
realicen aprendizajes significativos por sí mesmos. 

A intención é proporcionar situacións de  aprendizaxe que teñan sentido para o 
alumnado co fin de que lle resulten  motivadoras e favorecer situacións nas que os 
alumnos/as deben actualizar os seus coñecementos.                                      
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Actividades    

Todas  as actuacións considerarán o desenvolvemento das  Competencias Básicas 
no grupo de alumnos/as.  
- Actividades de ampliación e reforzo nas áreas instrumentais básicas. 
- Actividades para mellorar as técnicas e hábitos de estudo. 
- Actividades para mellorar a expresióne comprensión lectora. 
- Estratexias para a mellora no cálculo e a resolución de problemas. 
- Actividades en entrenamento en habilidades sociais. 
- Estratexias para mellorar a motivación do alumno/a. 
- Estratexias para a adquisición das CCBB. 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Técnicas 

     de Estudio  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Presentación 

Aprender a estudar e a traballar posibilita a mellora das perspectivas escolares do 
alumnado e garantiza a  prevención de dificultades nas áreas instrumentais básica, pilares 
académicos imprescindibles para alcanzar con éxito a educación secundaria obligatoria. 

 Este material xorde ante a detección xeral dunha serie de necesidades educativas 
no alumnado que se atopa  no tramo final dunha etapa así como a prevención de 
posibles dificultades de aprendizaxe, propios do período de adaptación a unha etapa 
donde a esixencia no traballo e o esforzo persoal é maior. 

 
Obxectivos 

Aprender a dirixir o seu propio proceso de aprendizaxe. 

Coñecer e adquirir as técnicas de traballo intelectual e o hábito de traballo na casa 

Constituír o estudo e a súa motivación,  como ferramenta de traballo favorecedora para 
a súa evolución e rendemento académico (traballo emocional). 

Traballar  a capacidade de esforzo no traballo  e saber  afrontar o medo ante calquer 
tipo de traballo.   

Crear as condicións óptimas para un estudo e traballo eficaz (o que coñecemos como 
técnicas de estudo). 

Autoaplicar as estratexias cognitivas proporcionadas (tanto na escola coma na casa). 

Desenvolver as competencias de aprender a aprender mediante  interiorización de 
técnicas e hábitos de estudo axeitados e eficaces e a  autonomía e iniciativa persoal. 

  

Metodoloxía 

Para o éxito na consecución dos obxectivos propostos é necesaria a sistematización 
das actividades, ó menos durante un mes ata a adquisición do hábito. Teremos en conta 
o contexto educativo e factores persoais como as experiencias, as propias capacidades 
(autoconcepto) e cómo as valora (autoestima,) materializados a través da motivación. 

O noso papel é fundamental como mediador e estimulador do aprendizaxe 
cooperativo. A insistencia periódica no desenvolvemento da actividade e a motivación a 
elo determinará en gran parte o éxito da mesma e do rendemento escolar, e non só a 
corto  senón a medio e a longo prazo. 
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Rúa do Calvario, 29, Baixo Ezqda. 
C.P. 15200 Noia - A Coruña 
Tel. 652 915 145  
Mail: info@obesbello.com

 

 
Como mestres debemos tratar de facer unha “ensinanza guiada” , a través de 

preguntas, debates e ca posta en marcha dalgunhas prácticas para que sexa o alumno 
o que se sinta cómo chega ás súas propias conclusións e xere os seus aprendizaxes. 
Utilizaremos unha  metodoloxía activa e de moldeamento  da conducta e condicións de 
estudo dos alumnos. 

  

Actividades 

-Actividades  para a creación das condicións óptimas de traballo e estudo. 

- Actividades para mellorar as técnicas e hábitos de estudo. 

- Actividades para mellorar as estratexias cognitivas. 

- Actividades en entrenamento en habilidades sociais. 

- Estratexias para mellorar a motivación do alumno/a. 

- Estratexias para a adquisición das CCBB. 
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