AMPA C.E.I.P. carles salvador —VALÈNCIA

ESCOLA d’ESTIU 2016

Què vols ser de major?

L'escola d'estiu, dins dels esforços i programes per a afavorir la conciliació de la
vida familiar i laboral, és un projecte d'oci sa, diferent i en un entorn familiar per
als xiquets i xiquetes. També som conscients de la necessitat de cobrir horaris
incompatibles entre pares i fills durant les vacances estivals dels menors, sent este
programa ideal per minimitzar els efectes d’esta circumstància.
Encara que l'escola d'estiu té una funció integradora, s’establiran grups diferenciats
d'Infantil i Primària.

Objectius:
Disfrutar d'un oci sa i estimulant.
Propiciar la convivencia i la relació amb altres xiquets i xiquetes
d’altres procedències: col·leges, barris, ciutats, nacions...
Facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar.
Sensibilitzar els xiquets/es de la importància del reciclatge.
Fomentar el respecte i la tolerància cap al nostre entorn: medi
ambient, companys, educadors/es....

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.

Temporalització 2016:
Del 23 de Juny al 31 de Juliol
(dividit en setmanes)

C/ Mestre Bagant, 19 bajo
46015 - València
www.forcuin.com
Teléfono: 96 345 92 67
Correo: forcuin@forcuin.com

PROGRAMACIÓ
Què vols ser de major?
La temàtica general entorn de la qual girarà l'Escola d'Estiu és “els oficis”, des de
tots els punts de vista: ecològic, científic, artístic, industrial...
Els Oficis, es una proposta creada a partir de la nostra experiència a l'hora de
preparar una programació adequada per a tots els xiquets i xiquetes, que en un
període de descans puguen viure experiències noves, agradables i divertides.
Des d'un concepte d'educació integral i lúdica, passarem unes divertides jornades
amb multitud d'activitats i propostes per a totes les edats.

CRONOGRAMA SETMANA del 27 de Juny a l’1 de Juliol
DILLUNS
9:00

Mariner

Detalls

L’eriçó

EXCURSIÓ

furmaths

10:15
10:30
10:45
11:15

Jocs dirigits
11:30 La història inaca11:45 bada i Remolatxa,

de quin color?

Jocs dirigits

12:45
13:00

Marca pàgines
animats

E NGLISH
TIME

ARTS &
GRAFTS
Rabbit

Polis i Cacos
I El Sastre

CUINER

Cuinant

funrobot

EXCURSIÓ

12:15
12:30

DIVENDRES

ESMORZAR I TEMPS LLIURE

11:00

12:00

DIJOUS
Veterinaria

Escultora

9:30
10:00

DIMECRES

RECEPCIÓ DE PARTICIPANTS

9:15
9:45

DIMARTS

Jocs
Esportius

13:15
13:30

RELAXACIÓ, AUTOAVALUACIÓ,
ORDENACIÓ DE L'AULA, MATERIALS...
ACOMIADAMENT

13:45
14:00

Durant el transcurs de l’escola es desenvoluparan diferents activitats, alguns dels
quals seran:
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER

CONTA CONTES
D'ANGLES / INMERSIÓ
D’ESPORTS
DE MANUALITATS
DE MÚSICA

TALLER funmaths
TALLER DE JOCS
TALLER DE TEATRE
TALLER DE TIC’s-INFORMÀTICA-funrobot

El que cal portar:
Protector solar, per a tot el que dura l'escola, amb

nom del xiquet/a
Banyador posat i una muda de roba interior en la
motxilla
Tovalla
Xancletes d'aigua subjectes
Esmorzar
Botella d'aigua
No cal portar:
Videojocs
“Cromos”
Joguets
Telèfons mòbils...

Per a la realització de tallers de Reciclatge, preguem a les famílies que
aporten envasos tipus Tetra-Bricks de qualsevol grandària, botelletes
de plàstic (Actimel o semblant), així com tubs de cartó de rotllos de
paper higiènic o cuina.
Els monitors els indicaran quan poden dur els materials . Volem a soles
materials ja utilitzats, per conscienciar als xiquets i xiquetes en la
reutilització i estalvis de materials.
Per a les

excursions és necessari que:






Entreguen l'autorització que firmada que se'ls proporcionarà en el
seu moment
Portar sabata subjecta
Estar en el col·legi a les 9:00
Portar esmorzar
No portar ni tovalla ni banyador

Enguany anirem a:
CAC València
Trenet Parc La Granja de Burjassot
Parc Vivers. Museu Ciències Naturals
Parc Natural Devesa/Albufera
Danone / MetroValència (per confirmar)

FORCUIN FACILITARÀ:

* 2 Targetes identificatives per xiquet/a i família.
* 1 gorra per a cada xiquet/a.
* Tot el material que es puga necessitar per a les activitats.
* Els monitors/es entregaran fulls d'observacions si hi haguera
qualsevol eventualitat.

NORMES DE FUNCIONAMENT:
 Entrada de 9:00 a 9:10; es tornarà a obrir la porta a les
10:00, excepte casos justificats. En cas d'entrar a les 8:00,
s'obri també a les 8:30, 9:00 i 10:00.
 Eixida a les 14:00 o 15:30 cinc minuts abans els monitors/es
trauran ordenadament els xiquets/es per a evitar col·lapses
en l'arreplegada.
 En les eixides i altres circumstàncies, els/les monitors/es
podran exigir la presentació de les targetes identificatives
i/o DNI, sobre tot els primers dies o quan hagen incidències
(canvi monitors, adults responsables...)
 Si necessiten variar les dates contractades, es realitzarà
amb una setmana d'antelació i directament amb la
coordinació de l'empresa (telèfons i dades en este díptic).
 Si al xiquet/a cal administrar-li algun medicament,
necessitem la notificació del metge i l'autorització de mare/
pare/tutor.
 Menjador: es respectaran les mateixes
funcionament que en el curs escolar.

www.forcuin.com
forcuin@forcuin.com
TLF. 96 345 92 67
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