Escola d’Estiu
proposta lúdico— - educativa

Què vols ser
de major?

CEIP CARLES SALVADOR VALÈNCIA

Escoles de vacances

Les Escoles de Vacances 2016 són una proposta de Forcuin per a totes les famílies que durant
les dates plantejades vullguen que els seus fills i filles disfruten del seu temps d'oci realitzant activitats
que al llarg de l'any resulta difícil portar a terme. És moment de compartir i disfrutar dels amics i les
amigues amb un altre tipus d'oci, de relacionar-se d'una altra manera, descobrir i experimentar un
altre tipus de jocs.
La nostra empresa realitza activitats educatives i d'oci infantil en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
des de fa més d'una dècada. La nostra experiència en l'organització i execució d'Escoles de Vacacions es
remunta a un lustre, temps en què s'ha produït una evolució positiva en el nombre de pares, mares i
entitats que confien i disfruten dels nostres projectes.
Més de 30.000 experiències educatives al llarg i ample de la nostra geografia més pròxima ens avalen
com una empresa assentada, amb una gran implantació, coneixement de la demanda i capaç de
respondre adequadament a ella.
En Forcuin desenvolupem els nostres programes en funció dels següents

objectius generals:
Fomentar un ús de l'oci i temps lliure sa, responsable i diferent.
Estimular la imaginació i la creativitat.
Incentivar valors cívics a través del treball en equip.
Impulsar el desenvolupament psicomotor, sensorial i físic.
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

Afavorir el desenvolupament d'actituds responsables.
Reconéixer l'entorn físic i cultural com a part pròpia així com la
necessitat el seu cuidat i respecte.
Ajudar a conciliar la vida laboral i familiar.

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

activitats extraescolars i complementàries

Escoles de vacances

La metodologia proposada té una fonamentació teòrica contrastada, i és participativa i lúdica. Es treballa a través de la manipulació directa de materials, amb propostes definides entorn de
les temàtiques concretes plantejades en el programa. Per mitjà del
joc en equip s'aprenen i reforcen les actituds, valors i normes
bàsics per a la convivència.
Tot això es porta acabe en un entorn familiar per als xiquets, com
és un col·legi; amb l'ús de materials adequats per a cada edat i la
necessitat concreta. Es realitzaran una sèrie de visites i excursions
adequades als participants.

A cada escola correspon un projecte pedagògic on s'especifica
objectius concrets de les escoles així com els idearis i la guies d'actuació.
Els equips

humans estan formats per monitors (ràtio per a Infantil de 10 alumnes per monitor i

de 12 per a primària) i coordinadors de grup i escola. Este equip es complementa amb personal de
suport no permanent en l'escola: 2 Coordinadors, 1 encarregat de material, 1 encarregat de Recursos
Humans i formació així com 1 encarregat d'Administració.
Finalment, Forcuin col·labora amb l'entitat organitzadora quant a l'elaboració dels informes i documentació necessaris per a l'obtenció de les subvencions que els organismes oficials puguen oferir.

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
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Projecte Escola d’Estiu

OBJECTIUS GENERALS
L'escola d'estiu, dins dels esforços i programes per a afavorir la conciliació de la vida familiar i
laboral, està plantejada per a cobrir horaris incompatibles entre pares i fills durant les vacacions
estivals. A més, proposem un projecte d'oci sa, diferent i en un entorn familiar per als xiquets i
xiquetes.

Objectius específics de L’Escola d’Estiu:
Sensibilitzar els xiquets/es de la importància del reciclatge.

Fomentar el respecte i la tolerància cap al medi ambient.
Ajudar a la presa de consciència dels altres i a l'adquisició de
habilitats socials gràcies a la convivència.
Promoure els hàbits de vida saludable i una autonomia cada
vegada major.
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

Telèfon: 96 345 92 67
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Disfrutar d'un oci estimulant i diferent, basat en les relacions
personals i de grup.

Contribuir al desenvolupament de competències de les àrees de
matemàtiques i del llenguatge dels participants.

activitats extraescolars i complementàries

Projecte Escola d’Estiu

Metodologia:
La metodologia que emprem és fonamentalment participativa, utilitzant activitats dinàmiques. La
cooperació i solidaritat són valors imprescindibles per a este projecte convertint-se en una ferramenta perfecta per a desenvolupar actituds favorables, tant en el creixement personal com l'educació dels xiquets.
La metodologia proposada té una fonamentació teòrica contrastada, i és participativa i lúdica.
Treballem a través de la manipulació directa de materials, amb propostes definides entorn de les
temàtiques concretes plantejades en el programa.
Per mitjà del joc en totes les seues variants (en equip, simbòlics, lògics, de motivació, etc)
s'aprenen i reforcen les actituds, valors i normes bàsics per a la convivència.
El trilingüisme (ús habitual i natural del Valencià, Anglés i Castellà) serà norma en tots els
tallers, especialment en els jocs, taller de tecnologia i música, recolzant en l'àmbit de l'oci i temps
lliure les directrius escolars.
Tot això es porta acabe en un entorn familiar per als xiquets, com és un centre educatiu; amb l'ús de
materials adequats per a cada edat i la necessitat concreta. Es realitzaran una sèrie de visites i excursions adequades als participants.

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
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L'escola estarà dividida en blocs temàtics amb temporalització setmanal, i que contribuïxen a donar
coherència i continuïtat.

Activitats:
Proposem la possibilitat de triar la temàtica general
dins de les programacions que presentem.

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

Però com s'ha indicat en els objectius generals i específics, siga quina siga l'elecció, no es descuidarà l'educació en valors i determinats aspectes transversals com
són el reciclatge, la creativitat i el desenvolupament de
destreses especifiques.

activitats extraescolars i complementàries

Projecte Escola d’Estiu

Localització
L'Escola d'Estiu està dissenyada per a poder realitzar-se en
qualsevol entorn geogràfic.
Les instal·lacions escolars són les ideals per a realitzar-la, ja
que és un entorn familiar per als xiquets i adaptat a les seues
necessitats (aules, patis de jocs, sales multiusos, gimnasos, banys,
menjador, cuina, etc).
També es podran utilitzar instal·lacions com a Poliesportius, Piscines Públiques, parcs, que
complementen a la perfecció l'anteriorment citat, i inclús poden ser una alternativa global quan no
hagen possibilitats d'utilització d'un col·legi (en este cas caldria estudiar els espais, a fi de complir
tota la normativa vigent quant a seguretat i higiene).

Temporalització 2016:
Del 22 (23 en cas de València capital) al 30 de Juny.
Del 1 al 31 De Juliol

Horari
L'horari general de l'Escola d'Estiu és de 9:00 a 14:00 hores
Possibilitats d'ampliació:
Es podran establir grups d'Escola Matinal (des de les 7:30), així com a les vesprades (amb menjador
escolar).

RECURSOS HUMANS
Els equips humans estan formats per monitors, coordinadors, i director/a d'Escola d'Estiu.
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Ràtio per a grups de 3 a 8 anys:
10-12 xiquets/es—monitor/a
Ràtio per a grups a partir de 9 anys: 12-14 xiquets/es—monitor/a
1 Coordinador per cada 100 xiquets/es
1 director general de l'Escola

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com
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Projecte Escola d’Estiu

El personal de l'Escola d'Estiu tindrà com a mínim un dels perfils següents:
Monitor/a de Temps Lliure i de Centre de Vacacions.
Animador/a Juvenil.
Diplomat/a en Educació, Educació Física i Esport, etc.
Llicenciat/da en Pedagogia i/o Psicologia.
Este equip es complementa amb personal de suport no permanent en l'escola, però vinculat a la
seua organització:
2 Coordinadors, 1 encarregat de material, 1 encarregat de Recursos Humans i formació així com 1
encarregat d'Administració.

RECURSOS MATERIALS
Tallers de Manualitats.
Els tallers estan adaptats a diferents nivells, potenciant el desenvolupament de les habilitats de
destresa manual progressivament, de menor a major complexitat segons l'edat. Es desenvolupa
tallers semblants, amb els mateixos materials, però afegint-li major dificultat al treball final de
forma gradual.

Activitats esportives:
Es pretén mostrar als xiquets i xiquetes esports nous a través d'Iniciació esportiva, la fase de
l'Educació Física que acosta els conceptes més bàsics dels esports d'equip i individuals. Adaptarem
els materials a les necessitats que ens plantegen el desenvolupament i pràctica d'esports com a
handbol, voleibol, futbol, basquetbol, jocs populars (Sambori, carreres, corda,etc) i esports
alternatius d'equip.

Eixides i excursions:
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
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Per a estes activitats comptarem amb els mitjans necessaris per a previndre qualsevol risc i oferir la
màxima seguretat a l'activitat. Si bé, s'adaptarà el nivell de perillositat d'estes activitats a l'edat dels
xiquets/es.

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com
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Projecte Escola d’Estiu

ORGANITZACIÓ
DIRECTOR/A
ESCOLA D’ESTIU

COORDINADOR/A 1

MONITOR/A 1.1

GRUP 1.1

MATERIALS

COORDINADOR/A 2

MONITOR/A 1.2

MONITOR/A 1.3

MONITOR/A 2.1

GRUP 1.2

GRUP 1.3

GRUP 2.1

L'organització és de tipus piramidal en què els monitors/s'a el càrrec dels quals està cada
grup, desenvolupen la programació d'activitats prevista, així com l'avaluació diària i estan davall la
supervisió d'un coordinador/a.
Els coordinadors recolzen i controlen l'acció dels monitors, al seu torn, els coordinadors
rendixen informació diària i atenen les instruccions del/a Director/a de l'Escola d'Estiu, persona que
serà l'encarregada de supervisar el funcionament correcte general i d'informar i coordinar-se amb
l'Entitat Organitzadora. El/la Director/a és l'encarregat de coordinar els diferents aspectes de
l'Escola (materials, servici de menjador, autobusos, excursions, etc).
Es desenvoluparà un Reglament de Règim Intern del que seran informades les famílies i
participants i que quedarà exposat per a consulta dels interessats.

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
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Atenció a les famílies:
A tots els participants se'ls entregarà acreditacions per a organitzar la identificació i
arreplegada dels xiquets/es.
Cada jornada seran informades bé pel monitor/a, coordinador/a o director/a de les
possibles incidències hagudes.

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com
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Escola d’Estiu—PROGRAMACIÓ
Què vols ser de major?
La temàtica general entorn de la qual girarà l'Escola d'Estiu és els
oficis, vist des de tots els punts de vista: ecològic, científic, artístic…
Els treballs seran la guia estes setmanes, ensenyant-nos diferents
oficis i les seues característiques.
Els Oficis, es una proposta creada a partir de la nostra experiencia a l'hora de preparar una
programació adequada per a tots els xiquets i xiquetes, que en un període de descans puguen viure
experiencies noves, agradables i divertides.
A més, Forcuin està compromesa amb l'ecologia, l'educació ambiental i en valors. L'Escola d'Estiu es
una magnífica oportunitat d'aprofundir en això.
Des d'un concepte d'educació integral i lúdica, passarem unes divertides jornades amb multitud
d'activitats i propostes per a totes les edats.
Intentant donar normalitat als diferens oficis, evitant amb la major naturalitat posible el sexisme.

CRONOGRAMA SETMANA DEL 22 AL 24 DE JUNY
HORARI
De 9:00 a 9:15

dijous 23

JOCS DE PRESENTACIÓ
Rotlle de noms
T'agraden els teus veïns

De 9:45 a 10:45

TALLER
Comença l'escola
d'estiu

De 11:15 a 12:15

De 12:15 a 13:30

De 13:30 a 14:00

METGESSA I
INFERMER
"La Farmaciola"

ESPORTISTA
"Olimpíades"

ESMORZAR

QUÈ VOLS SER DE
MAJOR?
Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

DIvendres 24

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS

De 9:15 a 9:45

De 10:45 a 11:15
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

dimecres 22

ARTS & GRAFTS
Ladybird

JOCS DIRIGITS
Cua de vaca Raboses,
gallines i serps

JOCS D'AIGUA

JOCS D'AIGUA

RELAXACIÓ I ACOMIADADA

La programació dels tallers pot canviar per a adequar-se a les edats dels grups, als
horaris dels tallers amb un monitor especialista i a les dates de les excursions.

activitats extraescolars i complementàries

Escola d’Estiu—PROGRAMACIÓ

CRONOGRAMA SETMANA DEL 27 DE JUNY A 1 DE JULIOL
HORARI

DILLUNS 27

De 9:00 a
9:15

De 9:15 a
10:45

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

DIMARTS 28 DIMECRES 29

DIVENDRES 1

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS

MARINER
"L'eriçó"

ESCULTORA
EXCURSIÓ
"Detalls"

De 10:45 A
11:15

De 11:15 A
12:15

DIJOUS 30

VETERINÀRIA
"Marca
pàgines
animat"

CUINANT
Cuiner

ARTS &
GRAFTS
Rabbit

INFORMÀTICA
FUNMATHS

ESMORZAR
JOCS DIRIGITS
La història
inacabada i
Remolatxa, de
quin color?

JOCS DIRIGITS
Polis i cacos
i El Sastre

EXCURSIÓ

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

De 12:15 a
JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA
13:30
De 13:30 a
14:00

JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

RELAXACIÓ I ACOMIADADA
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Escola d’Estiu—PROGRAMACIÓ

CRONOGRAMA SETMANA DEL 4 AL 8 DE JULIOL
HORARI

DILLUNS 4

MÚSIC
Les
castanyoles

FUSTER
Portallápis
i
Petjapapers

De 10:45 A
11:15
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

De 11:15 A
12:15
Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

De 12:15 a
13:30
De 13:30 a
14:00

DIMECRES 6

DIJOUS 7

DIVENDRES 8

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS

De 9 a 9:15

De 9:15 a
9:45

DIMARTS 5

EXCURSIÓ

PINTORA
"La nit
estavellada" i
"Retrats"

CUINANT
Pastissera

ARTS &
GRAFTS
Sheep

INFORMÀTICA
FUNMATHS

ESMORZAR
JOCS DIRIGITS JOCS DIRIGITS
Convoque als los
El llibre màgic i
indis - Belvor i
L'inquilí
Pompón

JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

EXCURSIÓ

JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

RELAXACIÓ I ACOMIADADA
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Escola d’Estiu—PROGRAMACIÓ

CRONOGRAMA SETMANA DEL 11 AL 15 DE JULIOL

HORARI

DILLUNS 11

De 9:00 a
9:15

De 9:15 a
9:45

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

DIMARTS 12 DIMECRES 13

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

De 12:15 a
13:30
De 13:30 a
14:00

DIVENDRES 15

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS
CIENTÍFICA
"Científics
divertits"

ARQUITECTA
"La casa"

De 10:45 A
11:15
De 11:15 A
12:15

DIJOUS 14

EXCURSIÓ

GRANGER
"Animalets"

CUINANT
FruIter

ESMORZAR
JOCS DIRIGITS
JOCS DIRIGITS
Pepes y Peitas
Dragó i Pío-Pío
i Futbol xinés

JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

ARTS & GRAFTS
CARINYOGRAMA
Whale

EXCURSIÓ
JOCS D'AIGUA

RELAXACIÓ I ACOMIADADA
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JOCS D'AIGUA

Escola d’Estiu—PROGRAMACIÓ

CRONOGRAMA SETMANA DEL 18 AL 22 DE JULIOL

HORARI

DILLUNS 18

De 9:00 a
9:15

De 9:15 a
9:45

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com

DIBUIXANT
"Còmic"

BOMBER
"Disfressa"

De 10:45 A
11:15

EXCURSIÓ

JOCS DIRIGITS

apegalosa

De 13:30 a
14

DIVENDRES 22

ACTRIU
"Culleres animades"

CUINANT
Forner

ARTS &
GRAFTS
Cats and dogs

INFORMÀTICA
FUNMATHS

JOCS D'AIGUA

JOCS D'AIGUA

ESMORZAR

De 11:15 A Carret de verduPictionary y El
res i Crispetes
12:15
mocador

De 12:15 a
13:30

DIJOUS 21

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS

JOCS DIRIGITS

Telèfon: 96 345 92 67
Correu: forcuin@forcuin.com

DIMARTS 19 DIMECRES 20

JOCS D'AIGUA JOCS D'AIGUA

EXCURSIÓ

RELAXACIÓ I ACOMIADADA
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CRONOGRAMA SETMANA DEL 25 AL 29 DE JULIOL
HORARI

DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29

De 9:00 a
9:15

RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS

De 9:15 a
9:45

ENGINYERA
"Xiquets i
Seguretat
Vial"

POLICIA
"Xiquets i
Seguretat
Vial"

De 10:45 A
11:15
C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com
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De 13:30 a
14:00

PESCADOR
"El polp"

CUINANT
Cambrera

ARTS &
GRAFTS
Chick

CARINYOGRAMA

JOCS
D'AIGUA

FESTA DE
COMIAT

ESMORZAR

JOCS
DIRIGITS
De 11:15 A
Las 4
cantonades,
12:15
Nans i follets

De 12:15 a
13:30

EXCURSIÓ

JOCS
D'AIGUA

JOCS
DIRIGITS
"Party"

JOCS D'AIGUA

EXCURSIÓ

RELAXACIÓ I ACOMIADADA

activitats extraescolars i complementàries

ELS OFICIS
Cada activitat programada respon a una sèrie d'objectius a aconseguir.
S'incorporen sessions de funmaths i funrobot, programes d'estimulació
matemàtica i de robótica educativa basades en activitats lúdiques destinades a
enfortir les competències lógico-matemàtiques, o lingüístiques des d'una
perspectiva radicalment diferent de l'acadèmica.

A més, es reforcen els tallers d'Anglés basats en el Listening Comprehension i en
l'ús de les noves tecnologies (ordinadors portàtils de Forcuin) per a refermar amb
activitats molt atractives per als més menuts l'idioma anglés com a tercera llengua
habitual. El trilingüisme estarà present en la resta de tallers d'una manera "natural"
sense fer cap distinció en la utilització del castellà, valencià o anglés.
La música ens acompanyarà en les activitats, sent també motiu d'un taller on
realitzarem audicions, construirem instruments musicals, cantarem, ballarem…
I, per descomptat, tallers de manualitats, reciclatge, jocs dirigits, esports d'equip,
jocs refrescants amb aigua, gymkhanas o excursions.

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
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Eixempe d’excursions / Eixides
- Ciutat de les Arts i les Ciències. Museu de les Ciències príncep Felipe.
Els més menuts realitzaran la visita al mòdul “l'espai dels xiquets” del Museu.

- Granja Sant Miquel de Godelleta. Visita a granja escola on
els xiquets/es disfrutaran d'uns moments amb animals de granja
i realitzaran diverses activitats acords a l'entorn i continguts.

- Parc Vivers Una de les visites preferides per tots. Un matí de jocs, convivència,
aventura. Visita al Museu de les Ciències de Vivers.

- Parc La Granja de Burjassot. Un parc urbà amb àrees
de jocs, descansos, esportives i … tren en miniatura !.
Donarem una "volta" en els seus vagons i autèntiques
màquines a vapor.
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- El Saler o Sant Vicent de Llíria. Visita a un d'estos dos
espais, sens dubte dels més importants de l'entorn de València.
La visita al parc Natural de l'Albufera/Saler se centra en la
naturalesa, amb activitats lúdiques destinades a disfrutar de
l'entorn, reconéixer la flora i la fauna, aprendre a respectar-la i
cuidar-la…
En Sant Vicent de Llíria, aprofitant el seu valor
històric i simbòlic, es prepara una Gymkhana de
jocs populars.

activitats extraescolars i complementàries

Els Oficis
RESUM DE PUNTS A DESTACAR
DEL NOSTRE PROJECTE
















ADECUACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ A LES EDATS DELS
PARTICIPANTS
TRILINGÜISME
NOVES TECNOLOGIES
INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN CONTINGUTS
TALLERS funmaths I funrobot
EDUCACIÓ EN VALORS
5 EXCURSIONS I EIXIDES EDUCATIVES (PROGRAMADES)
RATIOS MÍNIMES
MONITORS EXPERIMENTATS
EQUIP DE RECOLÇAMENT
COMPROMÍS AMB TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
SEGURS DE RESPONSABILITAT CIVIL I D’ACCIDENTS
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA I EMPRESARIAL PROPIA
AMPLIA EXPERIÈNCIA (MÉS DE 15 ANYS)
ORGANITZACIÓ DE MENJADOR I CATERING

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
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Projecte Escola d’Estiu
MÒDUL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
OBJECTIUS PRINCIPALS:
IMPULS DE LA IGAULTAT.
PREVENCIÓ I ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
FOMENT DE VALORS I TOLERANCIA.
L'Escola té un rol determinant amb l'alumnat: l'educar'l en un ambient
d'igualtat entre ambdós sexes; açò s'aconseguix comptant amb una escola
coeducativa, que propicie un desenvolupament integral de l'educand,
centrat especialment en l'acceptació de si mateix amb les seues possibilitats i
limitacions, a més fomentant el coneixement de l'altre sexe i les possibilitats
de convivència entre ambdós, dins i fora del centre escolar.
Donada la transversalitat amb la que ha de tractar-se estos temes, en totes les activitats plantejades, tinguen el caràcter que tinguen, s'inclourà un
mòdul específic sobre esta qüestió. A través del foment i la transmissió de
valors de tolerància i respecte, els tallers dirigits a l'alumnat, aspiren a fomentar la igualtat d’oportunitats i previndre la violència de gènere de forma
pràctica i participativa. Reconéixer sentiments de intolerància, analitzar situacions conflictives reals a través de jocs, treballar rols i estereotips, i establir
pautes i estratègies per a conscienciar sobre la violència de gènere, són alguns d'els aspectes que s'estudiaran durant el desenvolupament dels diferents tallers.
No obstant, es realitzaran tallers específics per al desenvolupament concret dels objectius mencionats:
Cuina Creativa. Tots i totes elaborarem senzills i divertits plats,
comprovant que les tasques casolanes són realitzables per tots/es.
Dinàmica Roll Playing (I ntercanvi de papers). Joc on s'intercanviaran diferents rols socials realitzant una dramatització espontània.
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“Tots i totes vestim igual / tots i totes vestim diferent”. Construcció
de models articulats en cartolina, als que se'ls podrà canviar diferents robes i accessoris relacionats amb oficis (bombers/es, construcció, medicina, policia, roba de carrer, etc).
Esport mixt. J ocs esportius d’equip, on els grups seran conformats
amb representació d'ambdós sexes en qualsevol d'ells de manera
proporcional. ColpBol.

activitats extraescolars i complementàries

Projecte Escola d’Estiu
MÒDUL D'EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL
OBJETIUS PRINCIPALS:
Fomentar l'educacio en els valors de la sostenibilitat i la participacio en societat.
Divulgar la informacio ambiental.
Millorar la coresponsabilitat en tot el conjunt de la societat, promovent comportaments responsables i respectuosos cap al medi ambient.
Promoure el consum responsable.
L'adopció d'una actitud conscient davant del medi que ens rodeja, i del
qual formem part indissoluble, depén en gran manera de l'ensenyança i
l'educació i correspon a la pedagogia i a l'escola exercir un paper fonamental
en este procés.
Des d'edats primerenques ha d'inculcar-se al xiquet/a les primeres idees
sobre la conservació de la flora, la fauna i els altres components del medi
ambient. El/l'educador/a ha de realitzar el seu treball de manera que forme
en els estudiants, respecte i interés per la conservació de tots els elements
que conformen el medi ambient. En l'escola i en la llar ha de forjar-se esta
consciència conservacionista de l'home del demà.
El xiquet creix i es desenvolupa davall la influència d'un complex procés
docent-educatiu, en el que l'escola complix un encàrrec social que té l'objectiu que el futur ciutadà reba ensenyança i educació, i s'integre a la societat
en què viu d'una manera harmònica. De la mateixa manera cal educar el xiquet perquè ocupe plenament el lloc que li correspon en la naturalesa, com a
element component d'esta. Ell ha de comprendre que és part integrant del
sistema ecològic i que, com a tal, té deures que complir.
Donada la transversalitat amb què han de tractar-se estos temes, en totes
les activitats plantejades, tinguen el caràcter que tinguen, s'inclouran accions
i tècniques encaminades a la consecució dels objectius descrits. Així, per
exemple, es procurarà utilitzar materials reciclats en l'elaboració dels diferents tallers, realitzant-se a més algun específic:
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Taller de Reciclatge. Construïx el teu propi joguet Amb materials
reciclats (caixes, botelles, paper, cartó..) es construiran jocs i joguets
(jocs de taula, cotxes, castells, titelles, etc).
Plantació de llavors Activitat encaminada a observar el naixement
i creixement de les plantes.
Excursió a lloc d'interés mitjà ambiental: Sempre que siga possible,
s'organitzarà una excursió a llocs especialment significatius (Parc Natural d'El Saler, Sant Vicent de Llíria, Planta de Reciclatge, Centre
d'Educació Ambiental, etc) on s'exerciran activitats encaminades a
aconseguir els objectius descrits.
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funmaths

Que és funmaths? Un extens programa d’activitats
destinades a enfortir i ampliar les competències matemàtiques.
Per que edats està destinat funmaths? Les activitats es
desenvolupen en un programa que va des dels 3 als 14 anys (2º
Inf – 2º ESO).
funmaths és un altre programa de reforç aritmètic? No és
només aritmètica; és desenvolupament del pensament lògic; és
visió espacial; és concentració, és afrontar-se als problemes i
superar las dificultades i és, també, divertit y basat en activitats
lúdiques, jocs, màgia…
Qui ha desenvolupat funmaths? Un equip d’educadors i
animadors amb una potent base matemàtica (Universitat de
València – Facultat de Ciències Matemàtiques) coordinats i
formats per
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Qué faran durant l’Escola d’Estiu? Dos sessions setmanals de 45”
minuts qu'els aproparan a les matemàtiques divertides, a la
màgia, a disfrutar també dels jocs lògics i de raonament.
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