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Projecte Escola d'Estiu 2017
per al CEIP Federico García Lorca



  

INTRODUCCIÓ

L'escola d'estiu té com a objectiu principal la conciliació de la vida laboral de 
les famílies amb el període vacacional dels fills i filles. El nostre objectiu principal 
és facilitar tot el possible està conciliació, per això oferim distints horaris que 
comprenen des de les 8 del matí fins a les 16:30 de la vesprada. També oferim 
moltes possibilitats en quant a les dates en què realitzar l'escola, des de dies solts, 
fins a 5 setmanes. Un altre dels nostres objectius és que els xiquets i xiquetes 
diferencien este període de la resta del curs escolar, per això totes les activitats es 
realitzaran en un ambient lúdic, festiu i familiar, propi de les dates estivals. A 
través de les activitats proposades, treballarem l'adquisició de nous coneixements, 
les habilitats socials, el gust per aprender..., en un clima de cooperació, 
participació, creació i, sobretot, diversió.



  

LEMA: Grans esedeveniments

Durant cada setmana, el nostre motor serà la preparació d'un esdeveniment 
important que, finalment, celebrarem els divendres. Els esdeveniments proposats 
seran els següents: Saló del Còmic, Eurovisió, Olimpíades, Premis Nobel i els 
Oscars. Aprendrem què se celebra i es reconeix en cada un d'estos esdeveniments, 
on es realitzen, quan van sorgir, qui participan... experimentarem cada una de les 
disciplines característiques dels distints esdeveniments, i els divendres exposarem 
els nostres treballs i celebrarem els reptes aconseguits.



  

Saló del còmic
Entre altres coses treballarem:

► Què és un còmic? 
► Quan van sorgir? 
► Realització d'un còmic personal. 
► Personatges de còmic famosos. 
► Importància del còmic en els anys 40 i 50. 
► El Manga com a moviment cultural.



  

Eurovisió
Entre altres coses treballarem:

► Què és Eurovisió? 
► On se celebra? 
► Quan sorgix? 
► Europa (països, idiomes, banderas...) 
► Temes musicals més famosos d'Eurovisió. 
► Cantants famosos sorgits d'Eurovisió. 
► Època daurada d'Espanya en este festival. 
► Preparació d'un tema eurovisiu individual o per grups.



  

Olimpíades
Entre altres coses treballarem:

► Què són? 
► On i quan se celebren? 
► Origen: Jocs Olímpics en l'Antiga Grècia. 
► Jocs d'estiu i Jocs d'hivern. 
► Conéixer i practicar distintes disciplines olímpiques. 
► Preparació de la Cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics (desfilada dels 

països, flama olímpica, espectacles, encesa del pebeter...).
► Campions i campiones. 
► Espanya en les Olimpíades.



  

Premis Nobel
Entre altres coses treballarem:

► Què són? 
► Origen. 
► Qui els atorga? 
► Conéixer les diferents categories i realitzar activitats sobre les mateixes. 
► Guanyadors dels Premis. 
► La dona en els Premis Nobel. 
► Espanyols guanyadors del Nobel. 
► Preparació d'un treball personal candidat als premis Nobel.



  

Els Oscars
Entre altres coses treballarem:

► Què són? 
► On se celebren? 
► Principals categories. 
► Pel·lícules més premiades. 
► Pel·lícules d'animació premiades en els Oscars. 
► Espanya en els Oscars. 
► Actors i actrius més premiats.
► Premis al cine en altres països. 
► Estora Roja.



  

Altres activitats
AIGUA
Es col·locaran dos piscines en el pati. Tots els dies es realitzaran jocs d'aigua 
amb pistoles, globus, mànega... Per als més menuts també es col·locarà una 
arenera.

ANGLÉS
Es realitzaran activitats lúdiques en anglés. L'activitat serà diferent segons les 
edats: jocs de pati, competicions, cançons, contes, teatre...

EXCURSIONS
Es faran almenys dos excursions, que es concretaran definitivament quan es 
conega el nombre de participants. Es regalarà una camiseta o gorra a cada 
xiquet/a que hauran de portar en les excursions.

DIVENDRES
Els divendres rebrem als xiquets i xiquetes i a les seues famílies d'una forma 
divertida i sorprenent. Exposarem a l'entrada del col·legi els treballs que han 
fet durant la setmana perquè tot el món els puga veure.



  

Objetius i continguts
OBJETIUS
- Conciliar la vida laboral i familiar durant el període vacacional. 
- Desenrotllar habilitats socials i de relació. 
- Desenrotllar hàbits com l'orde, la neteja i l'atenció dels materials. 
- Donar a conéixer diferents formes d'utilitzar i aprofitar el temps lliure. 
- Fomentar les capacitats motrius i creatives. 
- Adquirir una major autoestima i autonomia personal. 
- Adquirir coneixements de cultura general. 
- Disfrutar del procés d'aprenentatge.

CONTINIGUTS
- Manualitats. 
- Expressió corporal, música, teatre. 
- Esports. 
- Jocs i activitats en anglés. 
- Jocs de competició, jocs tradicionals, jocs de cooperació, jocs d'aigua. 
- Contes i audiovisuals.



  

Metodologia i recursos
METODOLOGIA
- Dinámica.
- Participativa.
- Multidisciplinar.
- Personalitzada.

RECURSOS
HUMANS: monitors amb experiència en distintes àrees: arts escèniques, arts 

plàstiques, anglés... (Tots els monitors tenen un segur de Responsabilitat Civil i 
disposen del certificat de delictes sexuals).

MATERIALS: pilotes, cordes, folis, llapis de color, tisores, pegament, temperes, 
cartó, plastilina, goma eva, cartolina, material per a reciclar (rotllos paper, 
envasos...) , disfresses, -te-les, maquillatje...

ESPAI: dependencies del colegi.



  

Destinataris, dates i horaris.
DESTINATARIS
⏵Xiquets i xiquetes d'educació infantil i primària (de 2 a 12 anys). 
(S'establiran els grups per edats depenent del nombre de participants. Els grups 
de menor edat tindran una ràtio inferior)

DATES
⏵21, 22 i 23 de juny (el menjador es farà si complim els mínims que marque l'empresa 

contractada)
⏵Primera setmana: del 26 al 30 de juny.
⏵Segona setmana: del 03 al 07 de juliol.
⏵Tercera setmana: del 10 al 14 de juliol.
⏵Quarta setmana: del 17 al 21 de juliol.
⏵Cinquena setmana: del 24 al 28 i 31 de juliol.

HORARIS
⏵Horari de l'escola: de 9 a 14 hores.
⏵Menjador: de 14 a 16:30 hores. (Es podrà arreplegar a l'horari desitjat, sempre 
tenit en compte que els done temps a dinar).
⏵Matinera: de 8 a 9 (Es podrà entrar en qualsevol moment dins d'eixe horari).



  

PREUS
L'Escola d'Estiu tindrà un descompte del 10% si es reserva la plaça abans de l'1 de juny. La 
data límit d'inscripció serà el 10 de juny.

PREUS SENSE DESCOMPTE PER A FAMILIES ASOCIADES A L'AMPA

De 9 a 14 hores De 9 a 16:30 hores
(Menjador inclós)

Matinera: 8 a 9 hores 
(no s'aplica el 
descompte)

5 setmanes 270 € 390 € 38 €

4 setmanes 220 € 360 € 30 €

3 setmanes 180 € 280 € 24 €

2 setmanes 120 € 190 € 18 €

1 setmanes 65 € 100 € 10 €

21, 22 i 23 de juny 40 € 60 € 6 €

Dies solts
(no s'aplica el 
descompte)

16 € 24 € 4 €



  

PREUS

PREUS AMB DESCOMPTE PER A FAMILIES ASOCIADES A L'AMPA

De 9 a 14 hores De 9 a 16:30 hores
(Menjador inclós)

Matinera: 8 a 9 hores 
(no s'aplica el 
descompte)

5 setmanes 243 € 351 € 38 €

4 setmanes 198 € 324 € 30 €

3 setmanes 162 € 252 € 24 €

2 setmanes 108 € 171 € 18 €

1 setmanes 58,50 € 90 € 10 €

21, 22 i 23 de juny 36 € 54 € 6 €

Dies solts
(no s'aplica el 
descompte)

16 € 24 € 4 €



  

PREUS PER A FAMILIES NO ASOCIADES A L'AMPA

Les famílies que no siguen sòcies de l'AMPA hauran d'afegir al preu de l'escola d'estiu 
un pagament en concepte de gastos de gestió de l'AMPA, segons la modalitat triada:

CRONOGRAMA

MODALITAT PAGAMENT A L'AMPA

4 o 5 setmanes 20 €

3 setmanes 15 €

2 setmanes 10 €

1 setmanes 5 €

Dies solts 1 €

9-9'30 hores Introducció a les activitats del dia, asamblea, 

9'30 – 11 hores Activitats del projecte

11 – 11'30 hores Esmorzar

11'30 – 12'30 hores Jocs d'aigua

12'30 – 14 hores Activitats del projecte



  

CONDICIONS DE PAGAMENT

-L'alumne/a no podrà assistir a l'activitat fins que el pagament siga efectiu. 
- L'activitat es podrà pagar per transferència o domiciliació.
 - En cas de devolució, els gastos per comissions bancàries aniran a càrrec del 
sol·licitant del servici. 
- No s'admeten devolucions una vegada iniciada l'activitat.

RESPONSABLE DE L'ACTIVIDAD

Marta García Salinas
649032486
martagsalinas@gmail.com
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