


 
 

Dividimos o noso traballo nas  

seguintes áreas: 
 Eventos deportivos. 

Extensión educativa. 

Intervención social. 

Lecer e dinamización. 

Formación deportiva. 

Actividades Extraescolares. 

Organización de  

campamentos, festas de  

animación…  
 

Noso persoal conta con  

ampla experiencia traballando  

no ámbito da educación e o lecer.  

O noso potencial humano caracterízase  

por unha sólida formación e gran  

experiencia. 

 

  

 

“MOUXION” é unha empresa dedicada á 
educación non formal e á intervención 

social, especialmente no lecer e o tempo 

libre. A través das nosas actividades e 

proxectos pretendemos optimizar o 

proceso socializador e educativo de 

nenos/as, novos e adultos/as. 

  



Desde “MOUXION” expomos as 
actividades extraescolares como un 

espazo de encontro onde traballar 

valores propios da convivencia, así como 

habilidades sociais que favorezan as 

relacións interpersoais. 

  

As actividades extraescolares constitúen o complemento 

perfecto para optimizar o proceso socioeducativo dos/as 

alumnos/as. Ademais, hai que destacar a importancia que 
estas actividades poden ter na conciliación das xornadas 

laborais de pais e nais cos horarios escolares dos seus fillos/as. 

 

As actividades que se presentan están deseñadas de maneira 

específica a cada un dos niveis educativos:  

Educación Infantil  

Educación Primaria e Educación Secundaria  

 

para que a consecución dos contidos axústese ás 

características evolutivas dos alumnos e alumnas. 

 

 

 

 

 

  



OBXECTIVOS XERAIS 

Contribuír ao desenvolvemento integral dos 

e das participantes nos ámbitos cognitivos, afectivos, de 

relación e inserción social. 

Favorecer a adquisición de valores propios da convivencia 

como  respeto participación, igualdade, interculturalidad e a 

solidariedade. 

  

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Ofrecer a posibilidade de que os e as participantes ocupen o 

seu tempo de lecer de forma creativa e construtiva. 

Potenciar o dereito que os neno/as e adolescentes teñen a 

expresarse libremente, como suxeitos de dereitos. 

Fomentar afeccións polos contidos das actividades expostas 

que supoñan alternativas para a ocupación do lecer. 

Propiciar o protagonismo dos nenos/as e adolescentes como 

axentes do seu propio desenvolvemento. 

 

Ofrecer un espazo de lecer 

e interacción positivo, no 

que os e as participantes 

divírtanse. 

Inculcar entre os máis 

novos da familia a 

importancia do exercicio 

físico. 

 

 

 

 



 

 

  A principal ferramenta metodolóxica para 

 conseguir os obxectivos é o protagonismo dos e das 

participantes e a interacción co grupo. Polo que a participación 

primará sobre a actividade. 
O monitor/a, ademais de  

desenvolver os contidos  

formativos do taller, concíbese  

 

 

 

    como dinamizador e 

   mediador da dinámica de  

   participación e as interaccións 

grupais, atendendo sempre a cada un dos compoñentes do 

grupo como persoas individuais.  

 

Criterios metodolóxicos a empregar: 

Es un espazo lúdico, pero ten un carácter educativo, 

programado e sistematizado. Con un proceso de avaliación 

continua, para unha mellor adaptación do proxecto.  

Potenciaremos a igualdade como base do respecto mutuo. 

Buscaremos que todas as nosas actividades sexan creativas e 

dean a oportunidade de acceder a outras que non lles ofrece 

a escola, o barrio ou a familia. 

Concibiremos aos/as nenos/as desde unha perspectiva 

integral /global, interesándonos por sua contorna. 

 

 

  

 

 

  

 
  



  



 Adquirir habilidades psicomotoras como: 

coordinación, o equilibrio, a orientación no espazo e no tempo. 

Que facilitarán o desenvolvemento de capacidades como a 

escritura, a lectura e o cálculo e favorecer valores propios da 

convivencia. 

A través de múltiples xogos, o neno practica distintos deportes 

divertíndose e sen fins competitivos. Para que adquira hábitos 

saudables, aceptación do propio corpo, socialización, convivencia  

e coeducación. Facendo fincapé na psicomotricidade e  
adquisición de habilidades e destrezas motrices básicas.



Espazo onde a través da 

música, o movemento e o 

xogo,   potenciarase o 

desenvolvemento integral 

de neno e das nenas.  

Súa memoria auditiva, a 

capacidade rítmica, a 

concentración auditiva e a 

exploración de distintos 

materiais sonores, dunha 

maneira creativa e 
divertida.

Fomentar a creatividade, a expresión corporal, o ritmo, 

sensibilidade musical e a coordinación en xeral. Aprenderanse 

os grupos corporais da ximnasia rítmica, saltos, equilibrios, xiros e 

flexibilidade, e ensinásense os elementos máis básicos de  
cada un deles.



 Fomentar a creatividade, as técnicas de expresión 

corporal e combater a cohibición á hora de expresarse. 

Realizaranse diversas coreografías correspondentes a distintos 

estilos musicais e preténdese que cren as súas propias, co que 
incrementasen a súa motivación pola actividade.

Nesta actividade practicaranse distintos deportes. Preténdese 

coñecer as suas regras, as situacións de xogo, e as estratexias de 

competición. Para mantener a motivación dos rapaces grazas á 

novidade de cada clase. Fomentando a cooperación 
,compañeirismo, espírito de superación, etc. 



 Practicar o deporte 

axudará a su desenvolvemento 

integral, a mellorar suas destrezas 

físicas e mentales, a socializar, 

divertirse, aprender a xogar 

formando parte dun equipo, 

coñecer as regras do fútbol sala 

e saber aplicalas. Aumentar a 

bagaxe técnica perfeccionando 

as accións e estratexias. 

Aproveitando o auxe actual do 

baloncesto. Potenciaremos a súa 

práctica utilizando de  

exemplo, o esforzo, a constancia, 

o sentimento de equipo e 

superación colectiva que son 

valores que traballar  

e potenciar nesta actividade. 

Coñecendo os aspectos 

regulamentarios, tácticos e 

técnicos básicos. E avaliando e 

mollorando as súas aptitudes 

físicas e motrices aplicadas á 
práctica do balonmán. 



 Fomentar a creatividade, a expresión corporal, o ritmo, 

sensibilidade musical e a coordinación en xeral. Aprenderanse 

os grupos corporais da ximnasia rítmica, saltos, equilibrios, xiros e 

flexibilidade, e ensinásense os elementos máis básicos de cada 

un deles. 

As clases de Zumba® Kids ofrecen rutinas pensadas para nenos 

sobre a base das coreografías orixinais de Zumba®. Os nenos 

teñen a oportunidade de manterse activos e bailar ao ritmo da 

súa música favorita. Os pasos apréndense aos poucos, e 

agregamos xogos, actividades e elementos de exploración 
cultural á estrutura da clase.



Traballar a expresión, como a parte artística da danza, con 

técnicas e coreografías desarrolladas para súas idades. Nas 

clases, aprenden a bailar a través das técnicas básicas de ballet 

clásico e moderno infantil.  Axuda a corrixir problemas posturais 

e aumenta a autodisciplina. 

É un estilo de danza en auxe, no que as nenas encaixan 

perfectamente e co cal gozan moito introducíndose en bailes 

doutras culturas. Aprenden a técnica de movementos básicos, 
desprazamento e secuencias coreográficas. 



 Iniciación á patinaxe, 

desenvolvendo o sentido do 

equilibrio e a coordinación. 

Facilitarase o control dos patíns a 

través de exercicios específicos e 

circuítos motrices. Aprender a 

realizar desprazamentos e xiros 

con fluidez e sortear obstáculos 

enrriba dos patíns e para 

fomentar a cordinación . 

Iniciación ao taekwondo, desenvolvendo as diferentes técnicas 

básicas de esta modalidade de arte marcial.  

Traballando das técnicas de defensa persoal, e mellorando  

a condición física. A sua práctica fomenta a autodisciplina,  
aumentar a autoestima e a seguridade en si mesmo. 



 Nesta modalidade trátase de que varios membros 

dunha mesma familia compartan unha actividade lúdica e 

deportiva, fomentando as actividades xuntos e proporcionando 
benestar ao corpo.

Non hai nada tan efectivo para os nenos que predicar co 

exemplo, e por iso que cremos que é moi importante ofrecerlle 

aos pais un amplo abanico de posibilidades, para que a eles 

inicien no mundo da actividade física: Zumba, Bailes Latinos, 

Talleres de nutrición, etc. Propoñede unha actividade, seguro 

que a podemos poñer en marcha. 

Ofertamos actividades extraescolares en días non lectivos, para 

complementar os coñecementos e destrezas do alumnado, nun 

ambiente lúdico, e ofrecer aos pais e nais a posibilidade de 

conciliar a súa vida laboral coa súa vida familiar.  

Os nosos programas inclúen  actividades pedagóxicas, lúdicas e 

deportivas, que fomenten o  compañeirismo, a creatividade, a 

espontaneidade e o desenvolvemento de facultades 

intelectuais e físicas. Un programa integrado por talleres, xogos, 

deportes, música. Escolas Urbanas o Campamentos de Nadal,  

Semana Santa e Verán 



 

Unha gran variedade de Gymkanas  

en función dos requirimentos do  

centro, da estación do ano ou da  

idade do alumnado. En todas elas,  

contamos con multitude de material  

para garantir a diversión dos mozos e  
mozas. 

Excursións de día. 

Excursións fin de curso. 

Festa do Nadal. 

Festa do Entroido. 

Festa de Fin de curso. 



 

Para garantir o bo funcionamento das actividades, MOUXION 

leva a cabo un PLAN DE CALIDADE co que se vela por unha 

correcta coordinación, seguimento e avaliación das actividades. 

Para iso existe unha coordinación a dous niveis:  

Coordinación externa co cliente. 

Coordinación interna co equipo de monitores.  
 

Para a avaliación e seguimento do proxecto seguiranse as 

seguintes actuacións:  

Reunión inicial co cliente para coñecer as características xerais 

dos alumnos/as, estrutura dos grupos, listas… 

Informe de seguimento trimestral ao cliente para que coñeza a 

avaliación da actividade.  

Listas de asistencia mensuais para ter coñecemento da 

configuración dos grupos.  

Visitas de control ás actividades. 

Reunións de seguimento co cliente. 
 

Memorias trimestrais, en base aos seguintes criterios: 

Grao de cumprimento do programa. 

Calidade do traballo desenvolvido. 

Número de participantes totais. 

Grao de satisfacción dos participantes,centros e técnicos municipais. 

Cuestionarios de avaliación dos participantes e as familias. 

 

 

 
  



Supervisión Técnica das Actividades Extraescolares por parte 

dun Técnico de Mouxion.  

Reunións de coordinación e avaliación co cliente.  

 Listaxes mensuais de asistencia.  

 Memorias e informes de seguimento da actividade trimestrais.  

 Coordinador/a das actividades por parte de Mouxion.  

Monitores/as especializados/as en cada unha das actividades.  

Sustitución dos monitores titulares (sempre que exista unha 

marxe de tempo suficiente) para que non cese ningunha 

actividade. 

Materiais comúns funxibles e inventariables para o correcto 

desenvolvemento das actividades (nas actividades como por 

exemplo patinaxe non están incluídos os equipos individuais dos 
nenos participantes).



Seguro de Responsabilidade Civil.

Gastos salariais e de seguridade social dos monitores.  

Gastos de xestión e administración.  

Xestión dos cobros das actividades mediante domiciliación 

bancaria ou pago en efectivo. 

Diplomas de honra para cada participante o final do curso.  

Exhibición e festa de fin da actividade.  

 

 
 




