
escola d’estiu 2018
Del 25 de juny al 31 de juliol

Organitza: AMPA Pare Catalˆ Coordinaci— pedag˜gica: Catxirulo Lab www.ampaparecatala.org/escoladestiu
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Dates:
Del 25 de juny al 31 de juliol 

Dirigit a xiquetes i xiquets
de 3 a 12 anys

(mínim 10 places)
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Introducció
PLANTEJAMENT PEDAGÒGIC

VILALALAB és una petita vila que apareix, 
com per art de màgia, quan l’escola tanca 
les portes al curs d’educació reglada. Una 
vila construïda, dins de la mateixa escola, 
per les famílies amb l’ajuda de veïnes, veïns, 
amigues i amics. Durant uns dies, xiquetes i 
xiquets, acompanyats per persones adultes, 
hi viuen una experiència de convivència 
i aprenentatge en què l’escola esdevé 
un espai per a l’experimentació, el joc, 
la creativitat i la descoberta a partir dels 
interessos i els ritmes de cada criatura.

VILALALAB és també un laboratori en el 
qual la recerca i la producció col·lectiva 
de coneixement generen accions que 
intervenen directament en la vida de 
Benimaclet, establint relacions amb 
col·lectius i entitats del barri i proposant 
espais de participació oberts a tota la 
comunitat.

La vila
VILALALAB, situada dins dels murs de 
l’escola Pare Català, ocupa diferents espais 
de l’edifici i els espais oberts del pati.

Per protegir-nos al màxim de la calor, la vila 
disposa de diverses estructures efímeres 
que protegixen del sol i, alhora, oferixen 
espais de recolliment.
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Les xiquetes i xiquets s’agrupen en 
comunitats d’edat:

- Xicotiues, de 3 a 6 anys
- Mitjanes, de 6 a 9 anys
- Majors, de 9 a 12 anys

Cada comunitat té una o diverses persones 
adultes de referència que acompanyen i 
tenen cura de les criatures en tot moment. 
Cada comunitat també establix un espai 
de referència que és la seua llar dins la 
vila, on guarden les seues coses i on es 
recullen, compartixen, s’expliquen i debaten 
col·lectivament.

La vila disposa a més de diversos espais que 
es gestionen en funció dels desitjos de les 
criatures, que hi poden accedir lliurement 
en qualsevol moment, fent-ne un ús 
responsable i solidari:

- El magatzem de materials. On 
hi ha, entre altres materials, cartons, teles, 

papers de gran format, cordes, coles, cintes 
adhesives i eines. També hi ha material de 
dibuix, papereria i sistemes d’impressió 
senzills (tampons de goma-eva, premses de 
gelatina, plantilles, etc.) i papers de diverses 
mides i colors.

- El museu. Una sala d’exposicions 
on es va construint una col·lecció de 
rastres i registres de les experiències i dels 
aprenentatges al llarg de les cinc setmanes.

- La biblioteca comuna. Una 
singular biblioteca que s’omple amb els 
llibres que les mateixes criatures volen 
compartir amb la resta. Cada divendres els 
llibres tornen a casa.

- La pista d’esports creatius. Una 
pista de jocs esportius de nova creació on la 
creativitat és tan important com l’habilitat.

- La zona d’aigua i el sorral. 
Racons de joc amb aigua per remullar-se o 
sorra per jugar a l’ombra.

- El mercadet de fruita. Tots els 
matins arriba un carregament de fruita 
fresca que es pot consumir lliurement.

VILALALAB funciona també com un 
complex i divers laboratori que genera 
propostes culturals per al barri.
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Propostes
CULTURALS   AL BARRI

CADA SETMANA rebem la visita d’una 
persona o d’una colla que ens proposa 
realitzar un esdeveniment cultural que 
duem a terme col·lectivament al final de 
cada setmana en un espai o local del barri.

D’aquesta manera obrim les portes de 
l’escola i eixim, gràcies a la col·laboració 
d’entitats i col·lectius del barri, que ens 
acullen i ens ajuden a organitzar un 
esdeveniment final obert a tot el barri.

) Aquests esdeveniments són entesos 
també com un acte de celebració i de 
tancament de la setmana que té lloc cada 
divendres a les 12 h del matí i és obert 
a totes aquelles persones que desitgen 
assistir.

Tallerista convidada especial  
 
TERESA MATA
Impulsora, junt a Miriam Ortuño, de 
Totó. Cinema escolar itinerant. Un 
projecte programat dins de la Xarxa 
de Ciutats Educadores. El rodatge de 
cinema té una doble funció: contribuïr 
a millorar l’alfabetització audiovisual 
dels més joves i, d’altra banda, acon-
seguir una major cohesió social en 
involucrar en la producció a nens, a 
veïns, familiars i amics del barri.

) El 29 de juny  
Estrena d’una pel·lícula al  
CSOA l’Horta

Setmana del 25 al 29 de juny 

Tallerista convidada especial  
 
A TIRO HECHO 
Companyia de teatre amb compromís 
polític. Interdisciplinari (teatre, dansa, 
música, arts visuals...). 
K atirohecho.wordpress.com

) El 6 de juliol  
Acció d’arts en viu (teatre, dansa,  
música, etc.) a ESCUELA MEME.

Setmana del 2 al 6 de juliol

https://atirohecho.wordpress.com/
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Tallerista convidada especial  
 
MAR AHUIR I AMPARO MORELL
Arquitectes íntimament vinculades 
amb el món de l’educació i la 
pedagogia que, junt la nostra formació 
tècnica, ha derivat cap a inquietuds 
que repensen l’arquitectura i els 
espais urbans des de la perspectiva 
dels infants i adolescents. Hem estat 
involucrades amb Hipnopèdia Urbana 
K hipnopediaurbana.wixsite.com/plataforma  

(Mar) i amb els tallers infantils del 
Col·legi d’Arquitectes (Ampa), entre 
d’altres.

) 20 de Juliol 
Fem propostes urbanes per a un  
espai: Solar del costat del CEIP  
Municipal Benimaclet amb Trobada 
Veïnal de Benimaclet.

Setmana del 16 al 20 de juliol 

Tallerista convidada especial  
 
PLANEANDO TRUCHAS
Col·lectiu artístic que vincula l’educa-
ció amb la creació artística. Aquesta 
vegada ens acompanyarà en un viatge 
d’exploració pel cartró. Contes, cultura 
popular, creació de personatges,  
capgrossos, gegants...
K www.planeandotruchas.com

) 27 de Juliol 
Una cercavila a la plaça de Benimaclet 
amb la Jove Muixeranga de València.

Setmana del 23 al 27 de juliol

Tallerista convidada especial  
 
MILIMBO LIBROS
Recorregut per diferents jocs que 
provocaran l’aparició de llibres a 
través de l’experimentació amb l’ús 
de la imatge, l’explicació de coses 
mitjançant la il·lustració, la fotografia, 
l’estampat, el retall de paper, etc.
K www.milimbo.com

) 13 de Juliol 
Presentació-exposició de les edicions 
menudes a CSB Terra.

Setmana del 9 al 13 de juliol

Els dies 30 i 31 de juliol, no realitzarem cap activitat especial. Viurem les darre-
res hores de VILALALAB de l’estiu aprofitant els seus ambients i espais per gaudir abans 
de marxar de vacances.

http://hipnopediaurbana.wixsite.com/plataforma
http://www.planeandotruchas.com/
http://www.milimbo.com/
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Cada setmana la vila té un ritme similar en 
el qual cada comunitat funciona de forma 
lleugerament diferent.

Els dilluns
En general es realitzen activitats de rebuda 
i especial atenció a les criatures arribades 
per primera vegada. Descoberta de l’espai, 
presentació de la persona o col·lectiu 
convidat i introducció a l’àmbit de la cultura 
protagonista de la setmana (cinema, 
escèniques, cultura popular, edició, etc)

Grans: Treballen intensament amb la 
tallerista convidada per a definir una 
proposta que incloga la participació de totes 
les comunitats d’edat.

Mitjanes: Dedicaran el dia a l’exploració 
dels diferents espais de la vila dels que 
s’hauran d’encarregar al llarg de la setmana 

(magatzem, museu, biblioteca i mercat de 
fruita).

Xicotiues: Exploració de la vila i activitats 
d’acollida.

Els dimarts
Grans: Ixen d’exploració tot el matí 
(van a visitar l’espai on divendres es fa 
l’esdeveniment i a conéixer com funciona i 
quines activitats s’hi desenvolupen).

Mitjanes: Treballen intensament amb la 
tallerista convidada a partir de la proposta 
que han pensat els majors i hi aporten les 
seues idees.

Xicotiues: Introducció a l’àmbit cultural 
protagonista de la setmana i petites 
dinàmiques (contes, jocs, etc.) que els 
aproximen a aquest món.

La setmana
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Els dimecres
Grans: Desenvolupen les propostes 
sorgides del treball del dilluns amb la 
tallerista convidada i fan un seguiment de 
les propostes que estan eixint a les altres 
comunitats d’edat.

Mitjanes Ixen d’exploració durant el matí 
a explorar racons de joc del barri (places, 
parcs, instal·lacions, etc.).

Xicotiues: Treballen una mica més 
directament amb la tallerista convidada 
per articular la seua participació en 
l’esdeveniment de divendres.

Els dijous
Per a totes les comunitats d’edat és el dia 
fort per ultimar la seua participació en 
l’esdeveniment de l’endemà.

La setmana

En algun moment, si el grup de majors i la 
tallerista convidada ho veuen necessari, es 
pot realitzar un assaig general o una revisió 
col·lectiva del treball realitzat.

Els divendres
Grans: Ixen a primera hora cap a l’espai  
del barri on es realitza l’esdeveniment. 
Preparen l’espai i es preparen per a la  
seua actuació.

Mitjanes: Ixen una mica abans d’esmorzar 
i esmorzen a l’arribada. Descobrixen l’espai 
i les persones que ens acullen i es preparen 
per a la seua actuació.

Xicotiues: Ixen després d’esmorzar i són les 
darreres en arribar. Quan arriben en principi 
tot ja està preparat i es preparen per a la 
seua actuació.
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L’esdeveniment és públic i es comunicarà a 
les famílies i per diversos canals del barri. 
Començarà a les 12 h aproximadament 
i, en acabar, totes les criatures tornen a 
VILALALAB (escola).

En cap moment es força a cap xiqueta o 
xiquet a participar en activitats que no 
desitge i es promou la lliure circulació 
per la vila, el joc espontani i es facilita el 
desenvolupament d’activitats que sorgisquen 
de cada criatura siga individualment o en 
grup promovent en tot moment actituds 
conscients, creatives i solidàries.

Les activitats que es proposen des de l’equip 
pedagògic es presenten sempre com una 
oportunitat, no com una obligació, i prenen 
forma conjuntament amb les xiquetes i 
xiquets respectant en la mesura del possible 
els desitjos i ritmes de cadascú.
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Ratio
La ratio entre acompanyant i infant és 
d’entre 5/10 infants per acompanyant 
depenent del grup d’edat.

La vila es posa en funcionament a les 8,00 h 
amb la matinera. Cal avisar amb antel·lació 
que en fareu ús.

De 9 h a 9.30 h rebem les famílies i les cria-
tures i ens anem distribuint per comunitats, 
explicant-nos què tal ens hem despertat, 
quines coses volem fer durant el dia, etc.

De 9.30 h a 10:30 h cada comunitat activa 
propostes que poden estar vinculades amb 
l’esdeveniment del divendres.

De 10:30 h a 11:15 h (aprox.) esmorzem. Cal 
portar esmorzar de casa. Tot i això, hi haurà 
fruita disponible durant tot el dia.

D’11.15 h a 12:45 h es seguix amb activitats 
lliures o vinculades a les propostes de pri-
mera hora

El dia a dia

De 12:45 h a 13:15 h: Reagrupament de 
comunitats. Valoració del dia / activitat de 
trànsit cap al dinar

A les 13:30 h les xiquetes i xiquets que es 
queden a dinar van cap al menjador

De 13:30 a 14 h Recollida de les criatures 
que no es queden a dinar.

Després de dinar, atès que les comunitats 
no estan al complet, se seguirà amb joc 
lliure promovent espais de descans, lectura, 
contacontes i activitats de poc moviment en 
zones protegides del sol.

Les mares, pares o altres persones adultes 
autoritzades poden recollir a les criatures 
fins a les 17h.
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Les mares, pares o altres familiars de 
les xiquetes o xiquets tenen un paper 
fonamental per a la construcció i el bon 
funcionament de VILALALAB.

La col·laboració amb la proposta s’ha 
d’entendre des de dues premisses:

- És una col·laboració voluntària en la 
qual cadascú valora les possibilitats de 
participació i ho compartix amb les persones 
responsables de la coordinació amb 
antelació suficient.

- La col·laboració i participació s’ha 
d’entendre com una aportació a tota la 
comunitat, amb generositat i pensant en  
el benefici de totes les xiquetes i xiquets.  
La proactivitat és important però també  
ho és el fet de treballar coordinadament  
i entenent la proposta global per tal de  

no interferir en altres dinàmiques o 
propostes que estiguen portant a terme 
altres persones (xiquetes o grans).

Hi ha la possibilitat d’acompanyar i  
donar suport a l’acompanyament  
sempre que es vulga mentre es tinguen  
en compte les dues premisses anteriors.  
En aquest sentit cal tenir en compte 
 que el moment del dia que més ajuda 
requerix és el menjador i, SOBRETOT, 
s’agrairà tota l’ajuda possible els  
divendres, ja que és el dia que eixim  
pel barri.

Però, de tota manera, el més important  
és compartir espais de construcció de  
l’espai i espais de debat sobre el 
desenvolupament pedagògic. Amb  
aquest fi es plantegen el següents espais  
de participació directa:

La participació
DE LES FAMÍLIES - Dijous 24 de maig a les 17.15 h:  

Assemblea Informativa. Explicació de la 

proposta i recollida de precs i propostes.

- Diumenge 3 de juny (matí):  

Formació pedagògica dirigida a l’equip 

d’acompanyants i talleristes, oberta a 

persones interessades, siguen familiars 

o relacionades amb col·lectius i entitats 

col·laboradores.

- Dissabte 23 de juny (matí):  

Jornada-taller de construcció. Taller de 

construcció col·lectiva d’espais efímers a 

l’ombra.

- Dimecres 11 de juliol de 17.15 a 18.45h:  

Assemblea de persones adultes de 

Vilalalab. En aquestes assemblees 

s’informa de l’evolució de l’escola d’estiu 

i es plantegen dubtes i propostes de 

millora. També es poden analitzar 

aspectes pedagògics concrets per tal 

de compartir idees sobre possibles 

maneres d’abordar-les des d’una 

perspectiva comunitària.
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Tarifes

Tota: del 25 de juny  
al 31 de juliol Inscrit/a Preu germà/na
De 8 a 17h (menjador) 400 € 350 €

Per setmana Inscrit/a Preu germà/na
Preu de 8 a 14h 50€ 40€
De 8 a 15:30 (tupper) 60€ 50€
De 8 a 15:30 (menjador) 75€ 65€
De 8 a 17h (tupper) 70€ 60€
De 8 a 17h (menjador) 85€ 75€

Dia solt
Preu de 8 a 14h 12€
De 8 a 15:30 (tupper) 14€
De 8 a 15:30 (menjador) 17€
De 8 a 17h (tupper) 16€
De 8 a 17h (menjador) 19€
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· Oberta a tots els xiquets i xiquetes del 
barri.

· Inclou tot el material per a la realització de 
les activitats.

· Monitors professionals, certificats i amb 
experiència amb els nostres fills i filles (amb 
certificat d’antecedents penals, formats en 
primers auxilis, i amb experiència acredita-
da a la nostra escola).

· Matriculació a partir del 15 de maig i fins el 
8 de juny.

A:
escoladestiu.parecatala@gmail.com

Més info:
www.ampaparecatala.org/escoladestiu 
        (whatsapp): 617 517 966

Altres aspectes

http://www.ampaparecatala.org/escoladestiu 

