
  



  

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 aquesta 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. Un altre dels nostres 

objectius és que els xiquets i xiquetes  diferencien aquest 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 plaer per aprendre..., en 

un clima de cooperació,  participació, creació i, sobretot, diversió.



  

GRANS CIVILITZACIONS

Durant cada setmana, el nostre motor serà conéixer una civilització antiga: quan i 

on es va desenvolupar, com vivien, quines eren les seues creences, els seus 

costums, la seua cultura i quines aportacions van fer a la humanitat. Prepararem 

disfresses i accessoris per a convertir-nos en egipcis/es, grecs/gues, vikings/es, 

xinesos/eses i inques. Veurem pelis o sèries relacionades amb cada civilització i 

prepararem un gran espectacle que el divendres mostrarem a la resta de 

companys i companyes. 



  

► Ubicació i període històric.
► Estil de vida: habitatges, indumentària, costums...
► Art egipci. 
► Déus egipcis.
► Els jerogrífics.
► Faraons, piràmides i ritus funeraris.
► El riu Nil.
► Personatges destacats.
► Aportacions a la història de la humanitat.



  

► Ubicació i període històric.
► Estil de vida: habitatges, indumentària, costums...
► Art grec.
► Déus i mites.
► Organització política.
► El teatre grec.
► Les Olimpíades
► Personatges destacats.
► Aportacions a la història de la humanitat.



  

► Ubicació i període històric.
► Estil de vida: habitatges, indumentària, costums...
► Art viking: atuells, joies...
► Déus i mites.
► El Valhalla.
► Vaixells vikings.
► Escriptura rúnica.
► Personatges destacats.
► Aportacions a la història de la humanitat.



  

► Ubicació i període històric.
► Estil de vida: habitatges, indumentària, costums...
► Art xinés.
► Religions: confucianisme, taoisme i budisme. 
► Organització política: dinasties
► La Gran Muralla Xinesa.
► Les ruta de la seda.
► Personatges destacats.
► Aportacions a la història de la humanitat.



  

► Ubicació i període històric.
► Estil de vida: habitatges, indumentària, costums...
► Art inca.
► Religió: el culte al Sol. 
► Organització social.
► Altres civilitzacions precolombines: asteques, maies...
► Personatges destacats.
► Aportacions a la història de la humanitat.



  

ALTRES ACTIVITATS
AIGUA

Es muntaran almenys dues piscines al pati, una per a infantil i una altra per a primària. 
Tots els dies es realitzaran jocs d'aigua amb globus, pistoles, mànega...

DIVENDRES

Els divendres rebrem als xiquets i xiquetes i a les seues famílies d'una forma divertida i 
sorprenent. L'alumnat prepararà una actuació durant la setmana que el divendres mostrarà 
a la resta de companys i companyes.



  

OBJETIUS

- Conciliar la vida laboral i familiar durant el període vacacional.

- Desenvolupar habilitats socials i de relació.

- Desenvolupar 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.

- Gaudir del procés d'aprenentatge.

CONTENIDOS
- Manualidades.
- Expresión corporal, música, teatro.
- Deportes.
- Juegos de competición, juegos tradicionales, juegos de cooperación, juegos de agua.
- Cuentos y audiovisuales.



  

DESTINATARIS

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

DATES

⏵Primera setmana: del 27 de juny a l'1 de juliol.
⏵Segona setmana: del 04 al 08 de juliol.

⏵Tercera setmana: de l'11 al 15 de juliol.

⏵Quarta setmana: del 18 al 22 de juliol.

⏵Cinquena setmana: del 25 al 29 juliol.

HORARIS

⏵Horari de l'escola: de 9 a 14 hores.

⏵Menjador: de 14 a 16.30 hores. (Es podrà recollir a l'alumnat en qualsevol moment dins 
d'aqueix horari). 

⏵Matinera: de 8 a 9 (Es podrà entrar en qualsevol moment dins d'aqueix horari).



  

PRECIOS
PREUS PER A FAMILIES ASSOCIADES AL AMPA 

(les famílies associades a l'AMPA tenen un descompte en el preu de l'escola 
d'estiu)

De 9 a 14 hores 250 €

De 9 a 16:30 hores 425 €

Matinera (de 8 a 9 hores) 50 €

► Per setmanes

De 9 a 14 hores 55 €

De 9 a 16:30 hores 90 €

Matinera (de 8 a 9 hores) 12 €

► Tota l'escola (25 dies)



  

PRECIOS

PREUS PER A FAMILIES NO ASSOCIADES AL AMPA 

► Tota l'escola (25 dies)

De 9 a 14 hores 280 €

De 9 a 16:30 hores 455 €

Matinera (de 8 a 9 hores) 50 €

► Per setmanes

De 9 a 14 hores 65 €

De 9 a 16:30 hores 100 €

Matinera (de 8 a 9 hores) 12 €



  

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, les despeses per comissions bancàries aniran a càrrec de la 
persona sol·licitant del servei.
► No s'admeten devolucions una vegada iniciada l'activitat.
► Les famílies associades a l'AMPA del *CEIP Federico García Lorca tenen un 
descompte en el preu de l'escola d'estiu.

RESPONSABLE DE L'ACTIVIDAD

Marta García Salinas  649032486
martagsalinas@gmail.com

mailto:martagsalinas@gmail.com
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