
AGÈNCIA

DE

DETECTIUS II
Nous casos,nous reptes, més imaginació i molta 

diversió.

https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado


INTRODUCCIÓ
Investigar és una activitat natural de l'ésser humà, que busca conèixer la veritat de

les coses i els fenòmens que l'envolten. Pretén trobar solucions als problemes o

situacions que se li presenten. A través d'innombrables recerques realitzades al llarg

de la història, ha estat possible obtenir cada vegada major coneixement i esclariment

d'esdeveniments, per donar-los coherència i lògica als fets.

Després de l’èxit obtingut l'any passat amb la nostra temàtica de detectius, aquest

curs l'Agència de Detectius, no ha dubtat a tornar-nos a encarregar nous casos de

recerca pendents per resoldre.

Les nostres vesprades de Juny i/o Setembre s'encarregaran de continuar formant en

l'Agència de Detectius II, a professionals del món de la recerca. Rebent nous casos i

missatges multimèdia dels clients per aconseguir arribar a resoldre els enigmes que

cada cas planteja.

Un bon detectiu necessita habilitats especials, molt d'ensinistrament i imaginació.

Per això, l'alumnat continuarà divertint-se en aquest camí apassionant resolent

misteris i FORMANT DETECTIUS per al seu gaudi.

Cada setmana els participants rebràn un vídeo-missatge de l'agència i nombroses

pistes, per a poder arribar al fons del cas i descobrir el misteri.

¡SORT I A PER EL CAS! 



Els “Multitallers” de Juny i Setembre es creen per 

oferir un espai lúdic-educatiu, on els participants

podran viure una experiència divertida sense sortir

del seu centre escolar i ajudar així a la conciliació

de les famílies.

Aprofitarem els recursos del Centre per realitzar

activitats lúdiques, formatives, esportives, de 

cooperació, mediambientals i culturals sense oblidar

les mesures covid-19 existents en el moment de la 

realització d'aquests.

FUNDAMENTACIÓ
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Respostes i solucions a totes les 

teues preguntes. 

¿QUI I QUAN PODEN 

FORMAR-SE COM 
DETECTIUS?



AGÈNCIA DE DETECTIUS II
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Xiquets/es amb edats

compreses entre els 2 i

els 12 anys, infantil i

primària.

DESTINATARIS

PERÍODES DE 
REALITZACIÓ

A Juny del 1 al 23                 

A Setembre* del 8 al 30

HORARIS

De 15 a 16:30h                  

o                                                     

De 15 a 17h 

DETECTIUS
Intuïtius, audaços, 

deductius, imaginatius, 

pacients, valents…



• Promoure valors com la companyia, el treball en

equip i el respecte en totes les activitats.

• Fomentar la imaginació, la creativitat i la

psicomotricitat mitjançant activitats i jocs.

• Potenciar l’autoestima, la concentració i la

intel.ligència emocional.

OBJECTIUS 
GENERALS



OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

• Descobrir personatges reals i de

ficció dins del món de la

investigació.

• Aprendre estratègies propies de

la investigació.

• Despertar en l’ alumnat

habilitats especials per a la

resolució de problemes i

conflictes “fora del marc”.

• Desenvolupar l’observació, l’

astúcia, la memòria i la

distracció… utilitzant recursos

audiovisuals molt divertits.



CONTINGUTS

1er bloc
Visualitzacions

audiovisuals interactives, 

informatives i 

explicatives.

2º bloc

Tallers i activitats

per aconseguir i 

resoldre pistes.

3er bloc
Gimcanes i jocs per a 

la resolució dels

casos.



El primer dia, les participants

rebran un vídeo-missatge del

client. Els explicarà el que ha

passat i necessita AJUDA

URGENTMENT. Per a això el nostre

alumnat haurà de posar-se en

marxa per a descobrir On?, Com?

i Per què? ha succeït tot, per

resoldre el cas.

¡SORT!

UNA PETITA PISTA 
D’ ALGUN DELS 
NOSTRES CASOS



OPCIONS I PREUS
1.

75€

HORARI 
Juny i Setembre

15:00 a 17:00

1er fill/a

82€

2ons fills/es
✓ -10% del total contractant Juny i 

Setembre alhora i abonant tots dos 

abans del 14 de maig.

✓ -5% del total abonant Juny abans del 

14 de maig.

AMPA
1er fill/a

72€

AMPA
2ons fills/es

65€

PREU PER MES

PREU PER MES



OPCIONS I PREUS
2.

69€

HORARI 
Juny i Setembre

15:00 a 16:30

1er fill/a

76€
2ons fills/es

✓ -10% del total contractant Juny i 

Setembre alhora i abonant tots dos 

abans del 14 de maig.

✓ -5% del total abonant Juny abans del 

14 de maig.

AMPA
1er fill/a

66€

PREU PER MES

AMPA
2ons fills/es

59€

PREU PER MES



CONDICIONS 
GENERALS

➢ Un coordinador lliure de grup per a més de 50

alumnes.

➢ Equip de monitors titulats i monitors de suport

en cas necessari.

➢ Ràtio 1-15 grups i/o convivència estable.

➢ Contracte i Seguretat Social dels monitors.

➢ Programació del projecte.

➢ Gestió d’inscripcions i realització de llistats i

grups.

➢ Tot el material individual necessari per a la

realització dels tallers, jocs i dinàmiques.

➢ Segur de Responsabilitat Civil amb cobertura de

fins a 300.000€.

➢ Certificat de delictes sexuals del nostre personal

contractat per a l’escola a disposició de l’AMPA.



CONDICIONS 
GENERALS

➢ Monitors formats en Primers Auxilis.

➢ Arcoiris compleix amb la normativa en material de

Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de la

salut dels treballadors.

➢ DEVOLUCIÓ/CANCELACIÓ: Si es realitza el pagament

de l’escola i per motius organitzatius de

l’empresa i/o cancelació per les autoritats

sanitàries l’activitat no es realitzarà, es

retornaria l’import íntegre que les famílies

haguessin abonat.

➢ En cas d’iniciar l’activitat i cancel.lar-se per

motius sanitaris, es retornarà la part no gaudida

per setmanes completes pendents de començar.

➢ No es retorna diners per quarentenes/ malaltia,

una vegada començada l’activitat. La devolució del

100% de l’import es farà cancel.lant l’activitat

amb 7 dies naturals d’antelació, en cas contrari

es retornarà el 75% de l’import, la resta es cobra

en concepte de materials.



Les famílies interessades, han de realitzar l’ingrés en el Banc

Santander, al numero de compte següent:

IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085

Titular: Educarte Proyectos Formativos SL.

Indicant en el concepte Multitaller de Juny (i/o setembre) i fent

l’ingrés amb el nom complet de la persona participant i el col.legi.              

(Serveix un únic ingrés pel total de serveis i fills/es inscrits). 

Ha d’enviar-se el justificant d’abonament a info@arco-iris.es 

MÉS INFORMACIÓ EN:96 371 20 47 // 673 77 76 44

La INSCRIPCIÓ es realitza TELEMÀTICAMENT (no s’accepten sol.licituds fora

d’aquest format) en la següent adreça: 

https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

Cal emplenar una inscripció per participant + TRANSFÈRENCIA

¿Com inscriure’s i  realitzar el pagament?

https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado


GRÀCIES PER 
CONFIAR EN 

ARCOIRIS

Segueix-nos en 
www.arco-iris.es

Contacta en:

673 77 76 44| +96 371 20 47 

info@arco-iris.es

https://www.arco-iris.es/
http://www.arco-iris.es/
https://www.instagram.com/arcoirisproyectoseducativos/?hl=es
https://www.facebook.com/proyectoseducativosarcoiris/photos
mailto:a.rubio@arco-iris.es

