
Escola d’Estiu 

proposta lúdico— - educativa 

La màquina 
del temps 



Les Escoles de Vacances 2017 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 dur 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. 

 

L’Escola d’Estiu, a més, contribuïx a afavorir la 

conciliació de la vida familiar i laboral. està 

plantejada per a cobrir horaris incompatibles 

entre pares i fills. 

 

Està dirigida a tot l'alumnat del centre, establint-

se grups d'Infantil i Primària, amb 

programacions i activitats adaptades a cada 

etapa evolutiva. 

 

La temàtica general utilitzada per a este projecte 

és La màquina del temps, una fascinant 

aventura que viurem al llarg de la història de la 

humanitat, on coneixerem altres èpoques i 

imaginarem el futur."  



La metodología que empleamos es fundamentalmente 
dinámicas. La 

convirtiéndose en una herramienta perfecta para desarrollar actitudes favorables, tanto en el 
crecimiento personal como la 

Facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar. 
Conscienciar els xiquets i xiquetes de la importància del consum responsable de tots els béns, 
materials i dels recursos naturals. 
Fomentar el respecte i la tolerància cap al medi ambient.  

Disfrutar d'un oci estimulant i diferent, basat en les relacions personals i de grup. 
Promoure els hàbits de vida saludable i una autonomia cada vegada major. 
Contribuir al desenrotllament de competències de les àrees de matemàtiques i llenguatge dels 

participants  

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 desenrotllar actituds favorables, tant en el creixement personal com 
l'educació dels xiquets.  

Les dates que comprenen este projecte són des del 21 de Juny 31 de Julio, en horari regular de 9.00 a 
14.00 hores. 
Ampliació d'horaris: possibilitat d'Escola Matinera (des de les 7.30) , menjador (de 14.00 a 15.30) i 
vesprades (15.30 a 17.00) , en funció de les necessitats de particulars de cada centre.  

Per a poder realitzar l'activitat s'usarà un espai per cada grup de 10 a 15 alumnes, una classe normal o 
multiusos i accés al pati per als jocs d'exterior, adaptant les activitats als espais assignats. 
Per a algunes activitats es necessita alimentar amb electricitat als equips informàtics, serà necessari 
només una presa de corrent. 
En cas de realitzar servici de menjador, serà necessari l'ús de les instal·lacions adequades a este fi. El 
catering serà subministrat per empreses autoritzades i reconegudes per a això. 
Tots els materials a utilitzar seran aportats per Forcuin; en cas de realitzar algun taller de 
reciclatge se'ls demanaria a les famílies que portaren els elements a utilitzar, tetrabrik, botella de 
plàstic, o quelcom semblant.  



Període De 9.00 a 14.00 
De 9.00 a  15.30 
amb menjador 

Matinera 
De 8.00 a 9.00 

Del 21 al 30 de Juny 64,00 € 118,50 € 11,50 € 

SETMANA 40,00 € 74,00 € 7,00 € 

De l’1 al 31 de Juliol 158,00 € 295,00 € 30,00 € 

Dia solt*  9,50 € 16,50 € 2,50 € 

Ratio màxima Primària (2º i 3º ciclo) de 14-16 alumnes per educador/a. 
Ratio màxima Infantil  i 1º cicle de Primària  de 12 alumnos per educador/a. 
Mínim d’alumnat per realitzar l’escola (sense menjador):20 (2 educadors/as) o 10 (1 educador/a). 
* Dia solt: si coincideix amb un dia programat d’excursió tindrà un suplement i deurà confirmar-se la 
plazç. 
Catering: Mínim de comensals per a poder realitzar memjador: 15 
 S’utilitzaran les instalacions de menjador del centre (taules, rentaplats...) 

El servei de matinera es realitzarà a partir de 8 participants (de 8.00 a 9.00 horas) 
 

En el preu estan inclossos totes les despeses per materials, assegurançes (responsabilitar civil i acci-

dents), excursions, entrades, etc. 

Qualsevol altra combinació es possible baix estudi previ. 

CONTINGUTS I PROGRAMACIÓ ESCOLA D’ESTIU “LA MÀQUINA DEL TEMPS” 

- Programació per infantil o primària. 

- Tallers de manualitats, jocs dirigidos, reciclatge, esports, música, etc. 

- Totes les setmanes: tallers específics d’anglés, informàtica i robòtica educativa i funmaths. 

- 5 eixides programades i incloses en el preu. 



  

Del 21 al 30 de Juny 
                 UG!, UG! 
      (LA PREHISTÒRIA) 

Del 03 al 07 de Juliol 
              QUO VADIS, HIPÀTIA? 

            (EL MÓN CLÀSSIC) 

Del 10 al 14 de Juliol 
     TEMPS DE DRACS 
        (EL MEDIEVO) 

Del 17 al 21 de Juliol 
                VA ARRIBAR LA MÀQUINA! 

                 (ÈPOCA MODERNA)           

Del 24 al 31 de Juliol TORNADA AL FUTUR (?) 

La nostra màquina ens permetrà fer bots en el 
temps... conéixer altres vides, altres costums, altres 
històries… 

Quin ha sigut l'evolució de la Humanitat? Com 
vivien els nostres avantpassats en les nostres 
tierras?... una fascinant aventura per a disfrutar, 
descobrir i, sobretot, passar-se'l molt, molt bé. 

Les activitats, jocs i tallers estan adaptades a cada 
etapa evolutiva dels participants  

Una programació detallada dels tallers, activitats, excursions, etc estarà a disposició de 
l'entitat organitzadora. 
 
Tota programació és susceptible de patir canvis i adaptacions en funció de les 
característiques i edats dels participants, així com dels espais a utilitzar. També pot canviar 
de dia per a adaptar els recursos i materials.  



 

Exemple d’estructura i horaris d’activitats (temporalització) en 
una setmana tipus. 

      

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 7.30 a 9.00 ESCOLA MATINERA  

De 9.00 a 9.15 RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS     

De 9.15 a 10.45 TALLER TALLER EXCURSIÓ TALLER 

TALLER 
ESPECIAL  
(funrobot, 

funmaths…) 

De 10.45 a 11.15 ESMORZAR I JOC LLIURE 

De 11.15 a 12.15 
JOCS 

DIRIGITS 
 

TALLER 
ESPECIAL  
(funrobot, 

funmaths…) 
EXCURSIÓ

N 

JOCS 
DIRIGITS 

TALLER 

De 12.15 a 13.30   

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS
… 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS
… 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS
… 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS
… 

De 13.30 a 14.00 ORDRE, RELAXACIÓ I ACOMIADAMENT 

De 14.00 a 15.30 MENJADOR 

De 15.30 a 16.45 TALLERS DE VESPRADA 

De 16.45 a 17.00 ORDRE, RELAXACIÓ I ACOMIADAMENT 


