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INTRODUCCIÓ

Tornem a estar en marxa amb la nostra Escola de Nadal, per a poder compartir amb els alumnes i
alumnes aquestes dates tan especials.

Durant aquests dies, el nostre Projecte Nadalenc consisteix a acompanyar-los/as en
l'aprenentatge dels valors del Nadal, com l'amor, l'amistat, la generositat, etc., a més dels costums i
els jocs que fan d'aquesta època una cosa màgica i inoblidable per als pequi de la casa.

D'altra banda, també volem compartir i crear amb ells/as les sorpreses, emocions i il·lusions que
provoca aquest moment de l'any i poder gaudir del Nadal, amb la diversió, els jocs, els espectacles i
les festes que ens caracteritzen, alhora que aprenen moltes de les coses ja esmentades.



01
Els dies d'assistència són:

23 de desembre
26, 27, 28, 29 i 30 de desembre

02, 03, 04 i 05 de gener

Alumnes/as d'edats que abasten
des dels 2/3 fins als 12 anys.

*només si el centre té aula 2 anys

PER A QUI? QUAN?

02 03
A QUINA HORA?

Horari general: 09.00 a 14:00h
Ampliacions:

E. Matinera: 8.00-9:00h
Menjador: 14.00-15:00h
Ludoteca: 15.00-16:30h



OBJETIUS



● Fomentar i desplegar la imaginació aprofitant la reutilització d'objectes i 
desenvolupar la sensibilitat ambiental i el reciclatge.

● Aprendre i aplicar els valors proposats mitjançant les activitats i tallers que 
s'exerceixen.

● Conservar els costums i emocions que crea l'època nadalenca

● Treballar el sentiment d'equip i la convivència mitjançant dinàmiques, valors i 
temps lliures.

● Motivar i causar entusiasme entre l'alumnat per a crear un ambient d'harmonia i 
distensió.

● Desplegar les diferents motricitats i intel·ligències a través dels tallers.



CONTINGUTS



Tallers i activitats lúdic-educatives 
en aula, on es coneixen i fomenten 

el valoris del Nadal.

Jocs, dinàmiques, balls, cançons i 
activitats fora d'aula que utilitzem

per a reforçar l'esmentat en el 
primer bloc.

PRIMER BLOC SEGON BLOC



PREUS, CONDICIONS 
GENERALS, INSCRIPCIÓ I 
FORMA DE PAGAMENT



CONDICIONES GENERALES
No podem garantir la realització del servei de menjador enguany, ja que va supeditat al nombre d'alumnes que s'inscriguin en aquesta

opció. El 13 de desembre 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)

La DATA LÍMIT per a inscriure's i abonar l'escola és el dia 14 DE DESEMBRE. ES PAGA AMB TARGETA. SENSE ACCEPTACIÓ

DEL BANC L'ALUMNE NO ESTÀ INSCRIT

Una vegada abonat per targeta, es rebrà automàticament per correu, confirmant que s'ha inscrit. REVISI SPAM

En cas de NO REALITZACIÓ per motius relacionats amb el COVID19/ o motius aliens a l'organització: es retornarà íntegrament

l'import de l'escola a data 17 de desembre. En cas de cancel·lació el 18 de desembre d'ara endavant, es cobrarà un 10% del total per

despeses de material i personal si no està començada l'escola. 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 (23 desembre)

La setmana del 12 de desembre s'enviarà correu de confirmació a les famílies inscrites indicant instruccions de l'escola, REVISIN EL

CORREU SPAM.

EN CAS DE ALEGRIAS/MALALTIES, INDICAR-HO CLARAMENT EN OBSERVACIONS DE LA INSCRIPCIÓ, així com qualsevol

informació d'interès a tenir en compte i/o NECESSITATS ESPECIALS DE L'ALUMNAT.

MOLT IMPORTANT: una vegada començada l'escola NO ES GARANTEIX PLAÇA EN L'OPCIÓ DE DIES/SETMANES SOLTES. En

cas de necessitar el servei ha de comunicar-lo amb 3 dies d'antelació , i se li indicarà si pot o no usar el servei. Es farà per correu a

info@arco-iris.es o telèfons de contacte 963712047

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 i LA INSCRIPCIÓ. NOMÉS PAGAMENTS PER TARGETA BANCÀRIA.



HORARI DIES PREU PREU NO SOCI OBSERVACIONS

ESCOLA COMPLETA 10 DIES

9-14H E. Nadal 10 90€ 99€ 20 participants mínim

8-9h Matinera 10 20€ 22€ 8 participants mínim

14-15h Menjador 10 66€ 72,6€ 20 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca 10 30€ 33€ 10 participants mínim**

ESCOLA DECEMBRE (Del 23 al 30 de Decembre)

9-14H E. Nadal 6 62€ 68,2€ 20 participants mínim

8-9h Matinera 6 14€ 15,4€ 8 participants mínim

14-15h Menjador 6 42€ 46,2€ 20 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca 6 23€ 25,3€ 10 participants mínim**

ESCOLA  GENER (del 2 al 5 Gener)

9-14H E. Nadal 4 45€ 49,5€ 20 participants mínim

8-9h Matinera 4 12€ 13,2€ 8 participants mínim

14-15h Menjador 4 29€ 31,9€ 20 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca 4 15€ 16,5€ 10 participants mínim**

ESCOLA DIES SOLTS

9-14H E. Nadal A triar. Preu per día. 12€ 13,2€ 20 participants mínim

8-9h Matinera A triar. Preu per día. 4€ 4,5€ 8 participants mínim

14-15h Menjador A triar. Preu per día. 9€ 9,9€ 20 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca A triar. Preu per día. 5€ 5,5€ 10 participants mínim**

En cas que NO surti el menjador, l'horari s'àmplia fins a les 14.30 sense cost extra per a les famílies, podent recollir a l'alumnat des de les 14 fins a les 14,30h

El mínim d'alumnes de menjador ve marcat per l'empresa de menjador*. La Ludoteca està condicionada a la realització del menjador**



PER FORMALITZAR L'ACTIVITAT ÉS IMPRESCINDIBLE:

• PAGAMENT DE L'ACTIVITAT AMB TARGETA BANCÀRIA

• INSCRIPCIÓ EN L'ENLLAÇ i PAGAMENT

*GARCÍA LORCA: https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

NO ES COBRA DOMICILIAT, SENSE PAGAMENT PER TARGETA NO ESTÀ

L'ALUMNAT EN L'ACTIVITAT

• Ser soci de l'AMPA/*AFA o condicions especials del seu centre

• ULTIMO DIA PER A INSCRIURE'S 14 DE DESEMBRE

INFORMACIÓ IMPORTANT

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


DESCOMPTES
Germans/es: 5% descompte al total de l'import

contractat

Aviat pagament fins al 3 desembre: 10% descompte

total de l'import contractat

*Els imports a abonar apareixen en la plataforma

de pagament de manera automàtica.

FINS EL 3 DE 

DECEMBRE



ACTIVITATS I 
TALLERS D'AULA



23 DECEMBRE
❖ Introducció al Nadal

❖ Tractem els valors de: 

Compartir i Agrair.

❖ Realització del taller 

“Capseta de regal” 

adaptat per edats.

❖ Què posaríem dins?

26 DECEMBRE
❖ Tractem el valor de: 

Cuidar

❖ Realització del taller 

“Decoració nadalenca” 

adaptat per edats.

❖ On ho col·locaríem?



27 DECEMBRE

❖ Tractem els valors de: 

Generositat i Solidaritat

❖ Realització del taller “Ninot 

de nadal” adaptat per edats.

❖ Juguem amb ell?

28 DECEMBRE

❖ Tractem els valors de: Amor i 

Amistat

❖ Realització del taller 

“Decoració de l'arbre” adaptat

per edats.

❖ Penja-ho per on vulguis!



29 DECEMBRE
❖ Tractem el valori de: La 

Bondat

❖ Realització del taller 

“Estrella de Nadal” 

adaptat per edats.

❖ Què significa l'estrella

dels Reis Mags?

30 DECEMBRE

❖ Tractem el valori de: La Unió

❖ Realització del taller “Ninot 

de neu” adaptat per edats.

❖ Cantem nadales tots/as 

junts/as.

❖ Explicació i assaig de “Les 

12 campanades”



02 GENER
❖ Tractem el valori de: 

L'Esperança i la 

Persistència

❖ Realització del taller “La 

carta als Reis Mags” 

adaptat per edats.

❖ Concurs de cartes i 

postals.

❖ Taller recepta nadalenca i 

recipient.

03 GENER
❖ Dinàmica de representació

de la Història dels Reis

Mags.

❖ Tractem el valori de: Ser

positius

❖ Realització del taller “Els

Reis Mags” adaptat per

edats.



04 GENER
❖ Tractem el valor de: La 

Humilitat

❖ Realització del taller “Ninot 

galeta de Gingebre” adaptat

per edats.

❖ Concurs de ninots.

05 GENER
❖ Tractem el valori de: La 

Valentia

❖ Realització del taller “La 

corona de Nadal” adaptat

per edats.

❖ Exposició de Corones en 

els diferents espais.



Dinámiques i
jocs



❖ A la recerca del camell

❖ Qui soc?

❖ Boles de nadal sorpresa

❖ El floc de neu diferent

❖ Apaga l'espelma

❖ Que soni la campana

❖ Papà *Noel diu

❖ Festa de Nit de cap d'any

❖ L'última bola de l'arbre

❖ Per a quants és el sopar?

❖ Les pel·lícules de Nadal.

Les dinàmiques i jocs estan adaptats a les edats de els/as participants.



I MOLTES 
SORPRESES 

MÉS! 



✓ Visita dels Follets, ajudants de Papa 

Noel amb la bústia màgica.

✓ Visita dels Patges Reals, amb la bústia Real. 

✓ Espectacle de *Mágia Professional

✓ Disc i reptes *Tick *Tock

✓ Teatres

✓ Exhibicions de Ball Nadalenc

✓ I molt més…



INCLOSOS
EL PREU INCLOU

• Contractes i alta en Seguretat Social dels monitors.

• Assegurança de Responsabilitat Civil.

• Mitja Ràtio 1 Monitor cada 15 pax.

• 1 coordinador lliure de grup (a partir de 50 assistents).

• Tot el material necessari per a realitzar les activitats de manera 

individual.

• Gestió de rebuts i sol·licituds. 

• Programació i cronograma d'activitats.

• Formació específica COVID-19.

• Monitors formats en Primers Auxilis.

• Espectacles externs contractats. 

• Neteja i manteniment del centre i espais utilitzats.



MOLTES 
GRÀCIES!

Tens alguna pregunta?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644

www.arco-iris.es


