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INTRODUCCIÓ 

 

S'acosta la setmana fallera i enguany ens han sorprès amb un dia extra de vacances, per la qual 

cosa, podem gaudir d'una espectacular setmana fallera, però per a les famílies que no tinguen la 

facilitat de conciliar, Arcoiris llança una escola fallera que tindrà lloc en el centre i que permetrà 

als més xiquets de la casa gaudir en el centre mentre les seues famílies estan treballant. 

 

L'escola de falles tindrà lloc del 16 al 20 de Març i comptarà amb 4 dies lectius, que són: 16,17,18 i 

20 de Març. 

 

Amb el nostre projecte pretenem que els assistents a l'escola fallera passen uns dies feliços en 

bona companyia, dins d'un ambient eminentment lúdic i multidisciplinari. 

 

Per a això es realitzaran; tallers manuals, dinàmiques de grup i jocs, que tindran una orientació i 

temàtica fallera, ja que l'olor a pólvora en els valencians fa que ens transformem i que ens córrega 

per les venes xocolate, així que, com no podia ser d'una altra manera, l'escola de falles, serà; 

¡FALLERA!. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESTINATARIS 

Xiquets i xiquetes amb edats compreses entre 2/3  i 12 anys. 

*Mínim al dia per a la realització de l’escola de Falles: 10 Alumnes en infantil/ 15 alumnes en 

primària 

*Mínim 18 menús en menjador.  

 

PERÍODE DE REALITZACIÓ 

Dies: 16, 17, 18 i 20 de Març del 2020. 

 

HORARI 

De 9:00 h a 14:00 h. Podent-se ampliar de 8.00 a 9:00 (Escola matinera),  de 14:00 a 15:00 (amb 

servei de menjador) i de 15:00 a 16:30 (servei de ludoteca). 

 

OBJECTIUS 

• Ajudar la conciliació familiar i professional de les famílies del centre. 

• Oferir a l'alumnat una opció lúdica, divertida i temàtica en el seu centre, que els 

permeta gaudir de les falles dins de l'horari escolar. 

• Crear una comissió fallera dins del propi centre, amb les activitats que això comporta, 

des de la Cridà, a l'elecció de les falleres majors, presidents i per descomptat, una bona 

“Cremà” (Sense foc) 

 

 



 

 

 

CONTINGUTS 

Les activitats a desenvolupar durant la setmana fallera estaran estructurades en dos grans blocs, 

amb un tema comú dedicat a les falles i la cultura fallera que volem inculcar en els  xiquets i 

xiquetes. 

 

El primer bloc  va dirigit a la realització de tallers i activitats lúdic-educatives en aula per a 

promoure i donar a conèixer valors.  

 

El segon bloc està destinat a reforçar el treball del primer bloc amb jocs, dinàmiques, cançons i 

representacions teatrals en equip, tant dins com fora de l’aula. 

 

 

A C T I V I T A T S   I   T A L L E R S   FALLERS 

 

DIA 16 DE MARÇ 

 

* Introducció a la Cultura Fallera.  

* Explicació de la Crida Valenciana.  

* Taller de Falla grupal. 

* Elecció de falleres majors i presidents Fallers. 

 * Realització de photocall faller.    

 

  

 

 



 

 

 

DIA 17 DE MARÇ 

* Presentació de la indumentària fallera. 

* Realització de complements de la indumentària fallera.  

* Passapati Faller. 

* Continuació del Taller de falla. 

* Gimcana correfocs de falles. 

 

DIA 18 DE MARÇ  

* Explicació del dia de la Plantà de la Falla. 

* Realització de la Plantà. 

* Passapati faller i cançons típiques valencianes al voltant de la nostra falla. 

* Realització de Pin faller per al dia del pare. 

*  Globotà a càrrec del nostre alumnat faller. 

* Gimcana “La nit del foc” 

 

DIA 20 DE MARÇ 

* Breu explicació del ninot faller.  

* Presentació de ninots fallers/falleres. 

* Realització de ninots fallers/falleres.  

* Gran xocolatà fallera. 

* Concurs de Ninot indultat de la nostra falla. 

* Gran globotà fi de festa. 

* L’ahogà (la cremà) de la nostra falla. 

* Gimcana  “L’ hecatombe de la nostra falla” 



 

 

 

 

J  O  C  S    D E     P A T  I     

  

Bingo faller. 

Cançoner típic valencià faller. 

Jocs musicals. 

La cerca de les Joies de les nostres falleres Majors 2020. 

Globotàs. 

Gimcanes. 

El ninot entremaliat. 

Concursos. 

Passapatis fallers. 

 

Els tallers i les jocs aniran adaptats a les edats dels participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

P R E U   ESCOLA FALLERA 
 

• Escola fallera completa de 9 a 14h …………… 52€/ segon fill/a …..47€ 

o Dies solts de 9 a 14h …..………………. 15€.    

• Escola matinera completa 8 a 9  …………………….. 10€  (*Gratuïta usuaris curs 

complet) 

o Escola matinera dies solts …………….. 4€  

• Menjador complet (de 14:00 a 15:00)…………….  32€(inclou menjar i monitors)  

• Ludoteca  completa 15:00 a 16:30h ……...………… 14€  

o Ludoteca dies solts ……………….………  6€  

 

 

C O N D I C I O N S 

 

El preu inclou: 

• Contractes i alta en Seguretat Social dels monitors. 

• Segur de Responsabilitat Civil. 

• Ràtio 1 Monitor per cada 15 xiquets/xiquetes. 

• 1 coordinador lliure de grup ( a partir de 40 assistents ) 

• Tot el material necessari per a realitzar les activitats. 

• Neteja. 

• Gestió de rebuts i sol.licituds. (A petició de l’AMPA) 

• Programació i cronograma d’activitats. 

• Tots els materials necessaris per a realitzar les tallers i jocs. 

 

 València 20 de Gener del 2020 


