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UN DIA, UN PERSONATGE

Cada dia, durant les vesprades de juny i setembre, presentarem 
a l'alumnat un personatge destacat de diferents àmbits: cinema, 
ciència, esport, gastronomia, tecnologia, societat, història, 
música, pintura... Això ens permetrà acostar-nos a diferents 
disciplines: farem manualitats, veurem vídeos, ballarem, 
cuinarem, farem experiments, practicarem esport...

● El nostre objectiu és que, a través del joc i mitjançant el 
personatge com a excusa, els xiquets i xiquetes adquirisquen 
coneixements generals.



  



  

    OBJECTIUS
⏵Conciliar la vida laboral i familiar durant les vesprades de juny i setembre.
⏵Desenvolupar habilitats socials i de relació.
⏵Adquirir coneixements generals de la societat en la qual vivim.
⏵Gaudir del procés d'aprenentatge.
⏵Donar a conéixer diferents maneres d'utilitzar i aprofitar el temps lliure.
⏵Fomentar les capacitats cognitives, motrius i creatives.
⏵Adquirir una major autoestima i autonomia personal.
⏵Desenvolupar hàbits com l'ordre, la neteja i la cura dels materials.

   CONTINGUTS
⏵Manualitats, pintura, música, cinema, ciència, esport, dansa, cuina 

   HORARI
   ⏵ De 15.00 a 16.30 hores es realitzaran les activitats del projecte. De 16.30 a 17.00 
hores s'oferirà a les famílies un servei de ludoteca en el qual es faran jocs de pati i altres 
activitats independents del projecte.



  

METODOLOGIA
⏵Dinàmica.
⏵Participativa.
⏵Multidisciplinari.
⏵Personalitzada.

RECURSOS
⏵Humans: el personal que realitzarà l'activitat serà el mateix que durant aquest curs i/o 

cursos anteriors ha estat impartint les activitats de teatre i expressió corporal. Són 
persones conegudes per l'alumnat del centre, la qual cosa facilita el 
desenvolupament de l'activitat. (Tots/as els/as monitors/as tenen una assegurança de 
Responsabilitat Civil i disposen del certificat de delictes sexuals).

⏵Materials:  s'aportarà el material necessari per a la realització de les activitats i es 
demanarà a les famílies, si es necessitara, material reutilitzable (rotllos wc, botelles...).

⏵Espai: pati del col·legi.



  

     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 I HORARIS
⏵Vesprades de juny: de l'1 al 22 de juny.
⏵Tardes setembre: del primer dia de classes al 30 de setembre.
⏵Horaris: hi haurà dos horaris, de 15 a 16.30 hores i de 15 a 17 hores.

     
 

 

PREU

Juny  (de 15 a 16:30 hores) 70 €

Juny (de 15 a 17:00 hores) 85 €

Setembre (de 15 a 16:30 hores) 80 €

Setembre (de 15 a 17:00 hores) 95 €

● Per al grup de 2 anys, com no es poden ajuntar amb grups d'altres edats, haurà d'haver-hi 
un mínim de 7 participants. 
● Els preus s'han calculat tenint en compte que al juny hi haja 16 dies lectius i al setembre 19. 
El preu es modificaria si el nombre de dies lectius fora un altre.



  

PROTOCOL COVID

 ⏵Realització de l'activitat en l'exterior.

⏵Limitació i control del contacte interpersonal (distància interpersonal de 1,5 metres 
entre l'alumnat de diferents GCE). 

⏵Ús obligatori de mascareta en tot l'alumnat (inclòs l'alumnat d'infantil). 

⏵Realització d'un registre diari de els assistents a cada activitat.

⏵Desinfecció dels banys després de cada ús.

⏵S'evitarà, en la mesura que siga possible, l'ús de materials compartits durant 
l'activitat. En cas que siga necessari utilitzar-los, es desinfectarà després del seu ús.

⏵Desinfecció de mans en començar i acabar l'activitat.

⏵En cas que un/a alumne/a presente símptomes compatibles amb COVID, se li aïllarà 
quedant a càrrec de la coordinadora de l'activitat i s'informarà immediatament la 
família i al responsable COVID del centre.



  

 

CONDICIONS DE PAGAMENT:

⏵El/la alumne/a no podrà assistir a l'activitat fins que el pagament siga efectiu.
 ⏵ L'activitat es podrà pagar per domiciliació. 
 ⏵ En cas de devolució, les despeses per comissions bancàries seran a càrrec del 

sol·licitant del servei.
 ⏵ No s'admeten devolucions una vegada iniciada l'activitat.
  ⏵ El preu per als no socis de l'AMPA es veurà incrementat en 5 euros.

RESPONSABLE DEL PROJECTE: Marta García Salinas

CONTACTE: 

martagsalinas@gmail.com

649032486

mailto:martagsalinas@gmail.com
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