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Introducció
Aquestes escoles vacacionals estan concebudes per a cobrir les necessitats de les famílies, durant el període laboral de
les vacances escolars de falles i pasqua.
Es tracta d'organitzar activitats educatives i lúdiques, adaptades a les diferents edats de l'alumnat, en un entorn

conegut per a ells i segur, de manera que aquest curt període de temps ho gaudeixin en companyia de xiquets i
xiquetes de la seva mateixa edat i sigui d'ajuda a la conciliació per a les famílies.
En primer lloc s'acosta la setmana fallera i amb ella tenim uns dies en què volem que tots els assistents coneguin i

visquin en primera persona la festa, els actes i els costums que se celebren en falles.
En segon lloc i per a les vacances de pasqua, com cada any, hem preparat un projecte per a donar a conèixer les
tradicions de la pasqua de tot el món i divertir-nos amb elles.

Els recordem que com cada any, la programació és nova i exclusiva de Arcoiris.

Destinataris i destinatàries
Xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 2 i les 12 anys.
*Mínim cada dia per a la realització de l’escola de Falles i /o Pasqua
10 alumnes en infantil / 15 alumnes en primària

Horaris Escoles
De 9:00 a 14:00 / 14:30
*Podent-se ampliar de 8:00 a 9 (Escola matinera)
Menjador 14-15h i ludoteca 15-16.30h si aconseguim els mínims necessaris.

Període de realització
Escola de falles

16

17

Març

Març

18
Març

Escola de pasqua

19

20

21

22

Abril

Abril

Abril

Abril

Objectius

•

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)

•

Realitzar activitats típiques de pasqua de totes les parts del món.

•

Fomentar la creativitat i l’imaginació amb els recursos disponibles.

•

Aprendre i gaudir de les tradicions i costums de les festes falleres i de la pasqua.

Continguts
Les activitats a desenvolupar estaran estructurades en dos grans blocs, amb un tema comú dedicat a les falles i/o les
pasqües depenent dels períodes de realització. Així com als valors humans que, com és costum a les nostres escoles,
treballem per a inculcar en els participants.

El primer bloc va dirigit a la realització de tallers i activitats lúdic-educatives en aula ben ventilada i amb les distàncies
requerides,
per
a
promoure
i
donar
a
conèixer
els
valors
dissenyats.
Les nostres activitats estan dissenyades per a fomentar la seva autonomia i la seva creativitat, a més de per a treballar
les diferents intel·ligències múltiples i desenvolupaments motrius.
El segon bloc està destinat a reforçar el treball del primer bloc amb jocs, dinàmiques i cançons, tant dins com fora de
l'aula. Activitats amb molta diversió.
Tot això, sent l'alumnat sempre el protagonista de totes les activitats i el centre de treball per part de la nostra
empresa, adaptades cadascuna de les activitats a les edats dels grups.

Escola de falles
Activitats i tallers

16

Març
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció a la cultura i origen faller.
Explicació i visualització i representació de la cridà Valenciana.
Elecció de falleres majors i presidents.
Taller “ La cridà”.
Dinàmica “la cridá” .
Pasapatis fallers.
Primera globotà. A càrrec del nostre alumnat.
Gimcana Correfocs.

17

Març
•
•
•
•
•
•
•

Breu explicació del monument “La falla”
Presentació Ninot fallers I falleres.
Taller “Ninot”.
Pasapatis fallers.
Dinàmica “Ninot Indultat”.
Gran globotà. A càrrec del nostre alumnat.
Gimcana “La nit del foc”.

18
•
•
•
•
•

Març
Explicació del dia de la plantà i la cremà.
Taller “ Caramba fallera”.
Pasapatis fallers i cançons típiques valencianes.
Última globotà. A càrrec del nostre alumnat.
Gimcana ”Falles 2022”.

ESCOLA DE FALLES
DILLUNS

DIMARTS

2022

DIMECRES 16

DIJOUS 17

Introducció a la cultura de les
falles.

Breu explicació del monument
“Les falles”.

Explicació i visualització de la
cridà.

Presentació ninots fallers.

DIVENDRES 18
Explicació del dia de la plantà i
la cremà.
Taller “Caramba fallera”

Pasapatis fallers.

LECTIU

LECTIU

Taller “La cridà”

Cançons populars falleres.
Dinàmica ninot indultat.

Dinàmica “La cridá”.
Pasapatis fallers.
Primera globotà a càrrec del
nostre alumnat.

Pasapatis fallers.
Gran globotà a càrrec del nostre
alumnat.
Cançons populars de falles.
Gimcana “Falles 2022”
Gimcana “La nit del foc”.

Gimcana “Correfocs”.

Última globotà a càrrec del
nostre alumnat.

Escola
de
Pasqua
Escuela de pascua
Activitats
i
tallers
Actividades y talleres

19
•

•

•
•
•
•

Abril

Breu explicació de la tradició dels barrets de
PASQUA.
Taller “ Barrets pasqueros”.
* Disseny.
* Selecció de complements i materials.
* Confecció i muntatge del barret .
Exposició i desfilada de barrets de pasqua.
Concurs barrets de pasqua.
Jocs i cançons tradicionals de PASQUA.
Gimcana.

20
•
•
•
•
•
•

Abril

Introducció a la tradició del conill de PASQUA.
Taller “ Cistelles de pasqua”.
* Disseny.
* Confecció i muntatge de la cistella.
Exposició cistelles de pasqua.
Concurs cistelles de pasqua.
Jocs i cançons tradicionals de PASQUA.
Gimcana “La cerca dels ous de pasqua”.

21
•
•

•
•
•
•

Abril

Introducció a la història de les cometes.
Taller “ Cometes personalitzades”.
* Disseny.
* Selecció i reutilització de material.
* Confecció i muntatge de cometa .
Exposició de cometes.
Concurs de vol de cometes.
Jocs i cançons tradicionals de PASQUA.
Gimcana d’alta volada.

22
•

•
•
•
•

Abril
Taller “ Receptes de pasqua”.
* Mostra en imatges de les receptes.
* Presentació i explicació de la recepta..
* Preparació d’utensilis i ingredients.
Elaboració de la recepta.
Neteja i recollida.
Realització de la bossa decorativa per a la recepta.
Gimcana “Quina fam tinc”.

ESCOLA
DILLUNS

DE

PASQUA

2022

DIMARTS 19

DIMECRES 20

DIJOUS 21

DIVENDRES 22

BARRETS DE PASQUA

CISTELLES DE PASQUA

COMETES

RECEPTA DE PASQUA

Breu explicació de la història dels
barrets de pasqua.

Introducció a la tradició del
conill de pasqua.

Introducció a la història de les
cometes.

Taller “Receptes de pasqua”

Taller “Barrets de Pasqua”.

Taller “Cistelles de pasqua”

Taller “Cometes personalitzades”

Exposició i desfilada de barrets
de pasqua.

Exposició i concurs de
cistelles de paqua.

Exposició de cometes.

Elaboració de la recepta.
Neteja i recollida.

FESTIU

Concurs barrets de pasqua.
Jocs i cançons tradicionals de
pasqua.

Gimcana “Pasqueando”

Jocs i cançons tradicionals
de pasqua.
Gimcana “La cerca dels ous
de pasqua”

Concurs de vol de cometes.

Realització de bossa decorativa
per a la recepta.

Jocs i cançons tradicionals de
pasqua.

Jocs i cançons tradicionals de
pasqua.

Gimcana “D’alta volada”.

Gimcana “Quina fam tinc”

Preus Escoles 2022
FALLES

Escola 9-14/14.30h

Matinera 8-9h

Menjador 14-15h

Ludoteca 15-16.30

3 dies

49€

10€

20€

9€

Dia solt

17€

5€

8€

5€

Escola 9-14/14.30h

Matinera 8-9h

Menjador 14-15h

Ludoteca 15-16.30

4 dies

65€

13€

26,5€

12€

Dies Solts

17€

5€

8€

5€

PASQUA

OFERTA PACK:
Fins al 1 març

FALLES + PASQUA -10% A L’IMPORT TOTAL DELS SERVEIS CONTRACTATS (vàlid sols per a escoles completes, no per dies
solts) Abonant ambdues abans de l’1 de març.
Exemple: falles completa 49€+ Pasqua completa 65€ + menjador falles 20. Total sense descompte: 134€
Total amb descompte: 120,6€ Estalvi de: 13,4€
Si són 2 germans, al total amb descompte se li aplica DESCOMPTE -5% MAI UN 15%,
TOTAL EXEMPLE: 114,57€ per fill/a.

GERMANS/ES

-5% De l’import total (vàlid per a dies solts)
El descompte per a germans s’aplica SEMPRE independentment de la data de pagament.

Info. Important
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Durant les activitats a l´interior de l´aula,, serà obligatori l'ús de màscara des dels 3 anys. Als patis no.
No podem garantir la realització del servei de menjador enguany, ja que va supeditat al nombre d'alumnes que s'inscriguin en aquesta opció.
S'informarà les famílies si es realitza o no MENJADOR. I s'oferiran alternatives. Es retornarà els diners en cas de canvi substancial del servei contractat
(és a dir, si es contracta amb menjador i finalment es cancel·la, la família podrà recuperar els diners). Preguem en cas de voler el servei que
s'inscriguin com més aviat millor i no esperin a “veure si sali” ja que moltes famílies estan en la mateixa situació i si tots esperem, el servei no es
realitza.
La DATA LÍMIT per a inscriure's i abonar TOTES DUES ESCOLES per a oferta de PACK ÉS: 1 març 2022.
Una vegada abonat, enviar justificant per correu a info@arco-iris.es on es vegi el nom de l'alumne/a i centre al qual s'apunta.
MOLT IMPORTANE: CAL ABONAR I INSCRIURE A l'ALUMNE. NOMÉS ABONAR NO ÉS SUFICIENT I VICEVERSA.
CANCEL·LACIÓ: En cas de NO REALITZACIÓ per motius relacionats amb el COVID19 (cancel-lacio per Sanitat) es retornarà íntegrament l'import de
l'escola si es cancel·la amb 7 dies naturals anterior a la seva realització. En cas de cancel·lació amb 4 dies naturals, es cobrarà un 10% del total per
despeses de material i personal. En cas de cancel·lació, una vegada començada l'escola, es retornarà el 50% de la part pendent de gaudir,
començant a comptar des del primer dilluns POSTERIOR a la seva cancel·lació. No es retornarà gens de diners per malaltia, quarantenes
o COVID d'alumnat una vegada començada l'escola.
REVISEU EL CORREU SPAM per a comunicats.
EN CAS D'AL·LÈRGIES/MALALTIES, INDICAR-HO CLARAMENT EN OBSERVACIONS DE LA INSCRIPCIÓ, així com qualsevol informació d'interès a tenir en
compte, TEA, TDHA… Tot l'alumnat ha d'adaptar-se a l'activitat amb autonomia i a la resta del grup.
MOLT IMPORTANT: una vegada començada l'escola NO ES GARANTEIX PLAÇA EN L'OPCIÓ DE DIES SOLTS, pel manteniment dels grups de
convivència estable.
LES PLACES SÓN PRIORITÀRIES per a l'alumnat del centre.
PLACES LIMITADES, RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ I PAGAMENT. Es considera inscrit un alumne, quan ha formalitzat el pagament de l'activitat.

Info. Important
• PER A FORMALITZAR L’ACTIVITAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
• PAGAMENT DE L’ACTIVITAT I INSCRIPCIÓ EN L’ENLLAÇ.
• INSCRIPCIÓ EN L’ENLLAÇ I ADJUNTAR PAGAMENT EN INFO@ARCO-IRIS.ES:
• https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA EN: EDUCARTE ES0800495690732116138085
• CONCEPTE: NOM I COGNOM ALUMNE/A I CENTRE
• Ser soci de l’AMPA/AFA
• ULTIM DIA DESCOMPTE PACK 1 MARÇ
• PER A INSCRIURE’S A FALLES 6 MARÇ
• PER A INSCRIURE’S A PASQUA 7 ABRIL

¡GRÀCIES!
¿Tens alguna pregunta?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644
www.arco-iris.es
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