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Escola de Primavera

INTRODUCCIÓ
Les Escoles de Vacances 2018-2019 són una proposta de Forcuin per a totes
les famílies que durant les dates plantejades vulguen que els seus fills i filles
gaudisquen del seu temps d'oci realitzant activitats que al llarg de l'any resulta difícil
portar a terme. És moment de compartir i gaudir de les amistats 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 de quinze anys. La nostra experiència en
l'organització i execució d'Escoles de Vacances es remunta a una dècada , temps en
què s'ha produït una evolució positiva en el nombre de pares, mares i entitats que
confien i gaudisquen dels nostres projectes.

Més de 35.000 experiències educatives al llarg i ample de la nostra geografia més
pròxima ens avalen com una empresa asseguda, 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:
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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.
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.
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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 duu a terme 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 14 per a primària) i coordinadors de grup i escola. Este equip es complementa amb personal de suport no permanent en l'escola: 2 Coordinadors/res, 1
encarregat/da de material, 1 encarregat/da de Recursos Humans i formació així com 1
encarregat/da 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.
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L'escola de primavera, 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 de primavera. A més, proposem
un projecte d'oci sa, diferent i en un entorn familiar per als xiquets i xiquetes.
L'escola de pasqua està dirigida a tots els xiquets i xiquetes del centre, establint-se
grups d'Infantil i Primària.
La temàtica general utilitzada per a este projecte és el reciclatge, ja que este és
un dels punts clau a tractar en la societat actual, sent necessària una educació en
valors mediambientals. Este programa és una via per a reforçar els eixos transversals
de l'educació mediambiental, així com proporcionen un suport a l'aula,
afavorint al seu torn la creativitat i el desenvolupament de destreses especifiques.

Objectius:
Facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar.
Conscienciar els xiquets i xiquetes de la importància del reciclatge.
Fomentar el respecte i la tolerància cap al medi ambient.
Gaudir d'un oci sa i estimulant.
Impulsar la igualtat d'oportunitats entre tots els participants

Metodologia:
La metodologia que emprem és fonamentalment participativa, utilitzant activitats
dinàmiques. La cooperació i solidaritat són valors imprescindibles per a aquest
projecte convertint-se en una ferramenta perfecta per a desenvolupar actituds
favorables, tant en el creixement personal com l'educació dels menors.
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Temporalització:
Les dates que comprenen este projecte són des del 23 al 26 d'abril, en horari
regular de 9:00 a 14:00 podent-se modificar o ampliar d'acord amb les necessitats de
cada centre.
Enguany, 18 d’ABRIL (dijous sant) no és festa laboral a València però si escolar,
podent-se incloure este dia en la programació de l’Escola.

Ampliació d’Horaris:
Possibilitat de diferents extensions d’horaris de l’Escola:
- Escola Matinera de Primavera: de 7.30/8.00 a 9.00 hores
- Menjador i Activitats Vesprada: de 14.00 a 19.00 hores

activitats extraescolars i complementaries

Escola de Primavera

Cronograma General d’Activitats:
”Pin” es un simpàtic conillet que ens acom panyarà estos dies en unes
jornades plenes de jocs, manualitats, tallers d’experimentació, contes…
Una proposta diferent, lúdica i creativa.
dimarts
23 d’abril

dimecres
24 d’abril

De 9:00 a
9:15
PRESENTACIÓ

o TALLER: Carrots
/ Passa el nom i Al
meu costat

De 10:45
a 12:00
De 12:00
a 13:15

De 13:15
a 14:00

divendres
26 d’abril

RECEPCIÓ DE PARTICIPANTS
JOCS DE

De 9:15
a 10:45

dijous
25 d’abril

TALLER:
L’ou de
Primavera

TALLER:
Els Pollets

TALLER:
L’artifici

ESMORZAR, JOC LLIURE I ESPORTS
JOCS DIRIGITS

JOCS DIRIGITS
Curses verds i La
cua del conillet

MINITALLER I
JOC:

MINITALLER I
JOC:
TEMPERARTE

El joc de les
cadires i La cerca

CHEESE !!!
Recollida i
acomiadament

Recollida i
acomiadament

JOCS
DIRIGITS
El bitllet daurat i
L’ou rodant
MINITALLER I
JOC:

A LA RICA
CARLOTA
Recollida i
acomiadament

GIMKANA
Olimpíada
Valenciana JOCS
POPULARS

FESTA
ACOMIADAMENT
PASQUERA
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
ESCOLA DE PRIMAVERA 2019

Període regular
Del 23 al 26 d’ABRIL: 4 jornades.

Horari de
9.00 a 14.00

28,00 €

AMPLIACIÓ D’HORARIS
ESCOLA MATINERA *
Del 23 al 26 d’ABRIL: 4 jornades.
Dia Solt (Sempre que els mínims per grup estiguen coberts i amb l’aprovació de l’entitat organitzadora)

SERVEI DE MENJADOR (càtering) **
Del 23 al 26 d’ABRIL: 4 jornades.

Horari de
7.30 a 9.00

Horari de
8.00 a 9.00

10,00 €

8,00 €

3,00 €

2,50 €

Horari de
Horari de
14.00 a 15.30 14.00 a 17.00

34,00 €

42,00 €

Els imports corresponents als serveis d’ampliació d’horaris s’afegiran als del
període regular. Per exemple, “Escola de Primavera”, 4 jornades, de 9.00 a
15.30 (amb menjador): 28,00 + 34,00 = 62,00.- €
Ràtio per a xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys: 12-15 alumnes per educador/a.
Ràtio per a xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys: 10-12 alumnes per educador/a.
Mínim d’alumnat per realitzar l’Escola (sense menjador):8 (un educador/a).
* El servici d'acollida o extensió d’horari es realitzarà a partir de 8 participants (de 7.30/8.00
a 9.00 hores).
** Càtering: Mínim comensals per a poder realitzar menjador: 15
S'usaran les instal·lacions de menjador del centre (taules, vaixella, llava plats, etc)
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Existeix la possibilitat de realitzar un servei d’atenció i cura de 14.00 a 15.30 hores aportant
el menjar els mateixos participants amb carmanyoles o “pícnic”, amb un preu de 12,00 € per
les quatre dies (8 participants mínim).
Qualsevol altra combinació és possible baix estudi previ.
En el preu estan inclosos tots les despeses per materials, assegurances i impostos.
Tots els preus son per cada participant (individuals).
Iva inclòs.
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