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INTRODUCCIÓ

Aquestes escoles busquen cobrir les necessitats de les famílies, sent una eina de conciliació, alhora
que els xiquets i xiquetes aprofiten i gaudeixen d'aquest període festiu.

Per a complir amb aquesta comesa, tractem de realitzar activitats adaptades a les diferents edats
evolutives dels educands/as perquè puguen compartir totes les experiències que vivim amb xiquets
i xiquetes de les seues edats.

Durant l'escola de falles els/as participants descobriran i viuran els costums fallers amb cada acte
rellevant i el seu significat, com ara la crid, les cercaviles o la cremà.

D'altra banda, a l'escola de pasqua es coneixeran les tradicions pasqueres de tot el món i es
realitzaran activitats i tallers relacionats amb aquestes, de manera que puguem passar-ho bé i
aprendre al mateix temps.



DESTINATARIS/ES

Alumnes que es troben entre els 2 (si el centre te aula de 2 anys) i 
12 anys.

HORARI

General: 09:00h a 14:00-14:30*h

*Ampliació Matinera: 08:00-09:00h

*Ampliació Menjador: 14:00-15:00h

*Ampliació Ludoteca: 15:00-16:30h

*Sempre que arribem al mínim d’alumnat inscrit.
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OBJECTIUS

✓ Descubrir y desarrollar la imaginación y la diversión en las actividades y con trabajo el trabajo en 

equipo.

✓ Mostrar la importancia de la música en estas fechas tan señaladas.

✓ Seguir les tradicions falleres amb totes les activitats i actes que es realitzen en aquestes dates. 

✓ Conéixer les tradicions de pasqua que existeixen.

✓ Fomentar l'aprenentatge a través de les dinàmiques festives d'aquestes dues etapes de l'any.

✓ Gaudir de cada activitat i taller que es realitzen. 

✓ Descobrir i desenvolupar la imaginació i la diversió en les activitats i amb treball el treball en 

equip. 

✓ Mostrar la importància de la música en aquestes dates tan assenyalades."



CONTINGUTS

Realització de tallers i activitats lúdic-
educatives dins d'aula per a mostrar de 
manera visual els elements clau de les 

festivitats, a més de tractar les 
diferents motricitats i l'autonomia
adaptat a les edats corresponents.

Desenvolupament de dinàmiques, jocs, 
música i espectacles que reforcen el 
treball del bloc 1 i atorguen diversió i 

il·lusió a cadascuna de les accions.

BLOC 1 BLOC 2

Les activitats diàries de les nostres escoles es divideixen en dos 

blocs, totes dues amb un eix transversal comú, en un cas les 

Falles i en l'altre les Pasqües, depenent del període en el qual 

ens trobem. A més, també treballem els valors educatius 

relacionats amb aquestes festivitats.
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FALLES
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❖ Tractem el monument de les falles i la tradició

de plantar-la. 

❖ Simulacre de la nit més especial “Nit del foc.” 

❖ Concurs del “Ninot indultat”. 

❖ TALLER: “Pin coet”.

❖ Origen i tradicions de les falles. 

❖ Teatre de com és una cridà. 

❖ Exaltació falleres i fallers d'honor. 

❖ Globotà d'inici de falles. 

❖ TALLER: “Borsa petardera”



MARÇ

17 ❖ Pasapatio amb concert i banda fallera. 

❖ Gaudim de la Cremà. 

❖ Comiat de les falles amb Gimcana Final.

❖ TALLER: “El foc de la cremà”.



ESCOLA DE FALLES 2023

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

LECTIU LECTIU

Origen y tradicions

de las falles. 

Teatre d’una cridà. 

Exaltació falleres i 

fallers d’honor.

Globotà d’inici de 

falles. 

TALLER: “Borsa

petardera”

Gimcana Ja estem

en falles.

El monument faller y 

la plantà.

Simulacre de la Nit

del foc.

Concurs del Ninot 

indultat.

TALLER: “Pin 

petardo”

Gimcana La 

xocolatà.

Pasapatio amb

concert i banda 

fallera.

Gaudim de la Cremà.

Despedida de las 

falles amb Gimcana

Final.

TALLER: “El foc de la 

cremà”.

Gimcana Fins l’any

que ve.





¿Qué son les Pasques?

Taller “barrets de Pasqua”

- Elecció de forma

- Elecció de decoració

- Confecció del barret

Concurs de barrets

Taller “Catxirulo d’alts vols”

Aprenem a volar un catxirulo.

Festival del vent.

¿Qui arribarà més alt?

Abril
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06
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Coneixem la tradició dels ous de pasqua.

Taller Cuina: “Recepta”

Exposició d’ous dolços

Activitats i jocs de pascua

Descobrim els llocs secrets del conillet.

Visita del conill de pasqua.

Taller: “Cistella de pasqua”

Activitats i jocs de pasqua
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14

Abril

Descobrim la màgia del conill de pasqua.

Assaig “pillem al conillet”.

Taller: “Máscara de pasqua”

Activitats i jocs de pasqua.



ESCOLA DE PASQUA 2023
DIJOUS 6 DIVENDRES 7 DILLUNS 10 DIMARTS 11 DIMECRES 12 DIJOUS 13

¿Qué son les 

Pasqües?

Taller “barrets de 

Pasqua”

Exposició i 

concurso

de barrets

¿De on apareix la 

tradició del barret

de pasqua?

Música i activitats

pasqüeres.

Gimcana “El rellotge

dona l’hora d’inici”

FESTIU FESTIU

Introducció a la 

tradició de volar el 

catxirulo

Taller “Catxirulo

d’alts vols”

Aprenem a volar un 

catxirulo.

Volem el catxirulo

en equip.

¿Qui arribarà més

alt?

Gimcana “La 

caiguda del 

catxirulo”

¿De on sorgeix la 

història del conill de 

pasqua?

Descobrim els llocs

secrets del conllet.

Visita del conill de 

pasqua.

Taller: “Cistella de 

pasqua”

Activitats i jocs de 

pasqua

Gimcana “El cau del 

conillet de pasqua”

Tradició dels ous

de pasqua.

Taller: “Recepta 

pasquera”

Exposició d’ous

dolços.

Activitats i jocs de 

pasqua.

Gimcana “Troba 

els ous de pasqua”

DIVENDRES 

14

Descobrim la 

màgia del conill de 

pasqua.

Assaig “pillem al 

conillet”.

Taller: “Màscara

de pasqua”

Activitats i jocs de 

pasqua

Gimcana “Ens

convertim en 

conills de pasqua”



PREUS ESCOLES DE PASQUA Y FALLES

FALLES Escola 9-14/14.30h Matinera 8-9h Menjador 14-15h Ludoteca 15-16.30

3 dies 49€ 59€* 10€ 11€* 21€ 23,1€* 9€ 9,9€*

Dia solt 18€ 19,8* 5€ 5,5€* 8€ 8,8€* 5€ 5,5€*

PASQUA Escuela 9-14/14.30h Matinera 8-9h Comedor 14-15h Ludoteca 15-16.30

5 dies 60€ 70€* 14€ 15,4€ 34€ 37,4€* 15€ 16,5€*

Dia solt 16€ 17,6€* 5€ 5,5€* 8€ 8,8€* 5€ 5,5€*

PRECIO NO SOCIOS

OFERTA PACK 
ESCOLES 
COMPLETES
Oferta vàlida fins 4 
març.

FALLES + PASQUA -10% AL IMPORT TOTAL DELS SERVEIS CONTRACTATS (vàlid sols per escoles completes, no per dies
solts) Abonant les dues parts abans del 4 de març.
L’import total apareix ja amb els descomptes a la plataforma de pagament.

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



INFORMACIÓ IMPORTANT

• No podem garantir la realització del servei de menjador perquè va supeditat al nombre d'alumnes que s'inscriguen 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'inscriguen com més prompte millor i no esperen a “veure si ix”; ja que moltes famílies estan en la mateixa

situació i si tots esperem, el servei no es realitza

• La DATA LÍMIT per inscriure’s i abonar LES DUES ESCOLES per l’oferta de PACK ES: 4 març 2022

• S’ABONA AMB PAGAMENT EN TARJETA A LA PLATAFORMA DE PAGAMENT, SI NO ES REALITZA EL PAGAMENT, L’INSCRIPCIÓ NO ESTÁ

REALITZADA.

• CANCELACIÓ: En cas de NO REALIZACIÓ per motius relacionats amb el COVID19 O ALIENS A L'EMPRESA es retornarà íntegrament

l'import de l'escola si es cancel·la amb 7 dies naturals anterior a la seua 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 seua cancel·lació.

• No es retornaràn els diners per enfermetat, viatges, quarentenes o COVID de l’alumnat una vaegada començada l’escola.

• En cas de cancelació d’algún servei, s’enviarà correu REVISEN CORREU SPAM per a comunicats.

• EN CAS DE D’AL.LÈRGIES/MALALTIES, INDICAR-HO CLARAMENT EN OBSERVACIONS DE LA INSCRIPCIÓ, així com qualsevol informació

d'interés a tindre en compte, TEA, TDHA... Tot l'alumnat ha d'adaptar-se a l'activitat amb autonomia i a la resta del grup. No està

permeses conductes disruptives, agressives, de discriminació de l'alumnat cap als monitors i/o companys, serà causa d'expulsió i no

serà retornat import cap.

• MOLT IMPORTANT: una vegada començada l’escola NO ES GARANTITZA PLAÇA EN L’OPCIÓ DE DIES SOLTS.

• LES PLACES SON PRIORITARIES per al alumnat del centre però pot acudir alumnat d’altres centres, sempre que s’apunten en forma i

termini.

• PLACES LIMITADES, RIGUROS ORDRE D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT. Es considera inscrit un alumne, quan ha formalitzat el pagament de

l’activitat, si no es finalitza el pagament, no está inscrit.



INFORMACIÓ IMPORTANT

PER FORMALITZR L’ACTIVITAT ES IMPRESCINDIBLE:

• INSCRIPCIÓ I PAGAMENT PER TARGETA

• INSCRIPCIÓ A L’ENLLAÇ https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

• Ser soci del AMPA/AFA

• ULTIM DIA  DESCOMPTE PACK FALLES + PASQUA 4 MARÇ

ULTIM DIA INCRIPCIÓ FALLES 6 MARÇ

ULTIM DIA INCRIPCIÓ PASQUA 29 MARÇ

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


¡MOLTES GRÀCIES!
¿Tens algun dubte?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644

www.arco-iris.es


	Diapositiva 1: ESCOLA DE FALLES I PASQUA  2023
	Diapositiva 2: INTRODUCCIÓ
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5: OBJECTIUS
	Diapositiva 6: CONTINGUTS
	Diapositiva 7: ESCOLA DE FALLES
	Diapositiva 8: MARÇ
	Diapositiva 9: MARÇ
	Diapositiva 10: ESCOLA DE FALLES 2023
	Diapositiva 11: ESCOLA DE PASQUA
	Diapositiva 12: 11
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15: ESCOLA DE PASQUA 2023
	Diapositiva 16: PREUS ESCOLES DE PASQUA Y FALLES
	Diapositiva 17: INFORMACIÓ IMPORTANT
	Diapositiva 18: INFORMACIÓ IMPORTANT
	Diapositiva 19: ¡MOLTES GRÀCIES!

