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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

LA TRIBU s’ha empoderat, de manera 
quasi invisible, del que feia un parell 
de dies era una escola normal: el Pare 
Català. Definir-la no és una tasca senzilla, 
si atenem als diccionaris, tribu és 
l’agrupació de famílies o clans que ocupen 
un territori propi i constitueix una entitat 
autònoma des del punt de vista social i 
polític. Una definició que s’aproxima molt, 
a allò que durant l’estiu succeirà al barri 
de Benimaclet.

Durant uns dies, les xiquetes i xiquets, 
així com les famílies, acompanyants, 
veïnes i amics i amigues, conviurem dintre 
d’un poblat d’aprenentatge, creativitat, 
experimentació, comunitat i cooperació.

La convivència ens portarà, sens dubte, 
un creixement personal i col·lectiu molt 
enriquidor; serem totes i cadascuna de les 
persones que hi habiten a LA TRIBU, les 

encarregades de decidir tot allò que volem 
fer, com i quan.

Pretenem que LA TRIBU siga un lloc 
d’encontre i confluència, d’interacció i de 
suport mutu, alhora, òbviament, d’un espai 
de llibertat i diversió. Per aquest motiu, 
les persones adultes que acompanyarem 
les criatures, ho farem des d’una distància 
prudent, respectuosa i des d’un mateix 
nivell; de tu a tu. Proposarem infinites 

activitats, tallers, dinàmiques, manualitats 
que s’adapten a les decisions, inquietuds i 
interessos que en cada moment sorgeixen.

La mateixa TRIBU configurarà els seus 
propis espais, les seues normes. Malgrat 
tot, per garantir unes condicions òptimes, hi 
ha pensades diferents estructures efímeres 
per protegir-nos del sol, relaxar-nos, o 
simplement retrobar-nos.
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Allí hi conviurem totes juntes, és clar, 
però per garantir una atenció i cura més 
precisa, 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 estableix un espai de 
referència que és la seua llar dins LA TRIBU, 
on guarden les seues coses i on es recullen, 
comparteixen, s’expliquen i debaten 
col·lectivament.
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LA TRIBU conviu a l’escola, dividida en 
diferents espais per portar a terme les 
activitats del seu dia a dia. Aquests espais 
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 magatzem és gestionat per 
les acompanyants de cada grup.

- 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 plaça. Un espai per reunir-se tota 
la tribu, compartir, i gaudir. Espai pensat per 
realitzar assemblees, i prendre decisions de 
com volem la nostra TRIBU.

- 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 piscines de sorra per jugar a l’ombra i 
experimentar...
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- El mercadet. Tots els matins arriba 
un carregament de fruita fresca que es pot 
consumir lliurement.

- Zona de relaxament. Per poder 
gaudir de la lectura o d’una estona de 
tranquil·litat a l’ombra dels arbres.

- Laboratori. LA TRIBU necessita un 
lloc per portar enllà els seus projectes i 
investigacions.

- Espai creatiu. Espai pensat per a la 
creació, projecció i exposició de les activitats 
artístiques de LA TRIBU.
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Propostes
CULTURALS   AL BARRI

LA TRIBU estarà oberta a totes les persones 
interessades en aportar alguna cosa. Cada 
setmana, les acompanyants proposarem 
un fil conductor de treball, som una tribu 
moderna, eh? De fet, rebrem la visita d’una 
companya molt especial, Teresa Mata, de 
Totó Cinema i fins i tot, ens visitaran les 
companyes de Caixa Fosca, fotografía. A 
més, totes les persones acompanyants, 
parl·lelament tenen formació específica en 
cadascuna de les matèries de treball que 
es proposen setmanalment; cada setmana, 
una de les acompanyants serà la promotora 
principal d’encapçalar el projecte.

) EL SÈPTIM ART, LA IMATGE,  
EL SÒ: CINEMA
Amb TERESA MATA, impulsora, junt a 
Miriam Ortuño, de Totó. Cinema esco-
lar itinerant. Un projecte programat 
dins de la Xarxa de Ciutats Educadores. 
El rodatge de cinema té una doble fun-
ció: contribuïr a millorar l’alfabetització 
audiovisual dels més joves i, d’altra ban-
da, aconseguir una major cohesió social 
en involucrar en la producció a nens, a 
veïns, familiars i amics del barri.

1a Setmana  
del 25 al 28 de juny

L’equip de treball ha estat confeccionat amb 
molta cura per conformar un grup proactiu, 
proper, de confiança i amb un bagatge de 
coneixements immens. La gran majoria 
de persones que hi treballarem, som 
treballadores del menjador i/o amb una 
estreta relació amb les famílies i l’escola. 
Un equip de persones del barri, que coneix 
l’entorn i a cadascuna de les criatures.

) La proposta de treball es divideix per 
setmanes, i podria resumir-se en:
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) EL LLENGUATGE FOTOGRÀFIC: 
APRENDRE A COMUNICAR-SE I  
CONÉIXER-SE A TRAVÉS DE LA 
IMATGE 
Qui sóc jo? Qui eres tu? Mitjançant 
diferents jocs i exercicis aprendrem 
tècniques i estils que ens serviran per 
a contar xicotetes històries en forma 
d’imatge sobre nosaltres mateixos i 
els qui ens envolten. 
Amb la gent de LA CAIXA FOSCA.
K caixafosca.com

2a Setmana  
de l’1 al 5 de juliol

) EXPRESSIÓ MUSICAL. JUGANT AMB 
EL RECICLATGE. VIURE AMB ART 
El projecte d’aquesta setmana ofereix 
a la xicalla l’expressió a través de la 
música i les arts plàstiques. Utilitzar el 
cos per expressar-se, aprofitar-nos de 
materials per a combatre perjudicis, 
afavorir la confiança, la seguretat en si 
mateix, i permetre canalitzar sentiments 
i emocions. Independitzar-se de l’adult, 
utilitzant els materials amb llibertat, i 
confiança.

La proposta d’activitats com el “body 
paint” o, la fabricació d’instruments 
a partir d’objectes reciclats, pretenen 
conduir-nos a una millor expressió de les 
nostres emocions.

) Activitat final: Exposició del resultat 
de les arts plàstica, i cercavila pel barri.

3a Setmana del 8 al 12 de juliol
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) ESPORTS COOPERATIUS
Tota tribu necessita moviment i 
diversió. Es proposa la creació d’unes 
olimpiades cooperatives, on s’hi 
barreja l’esport de forma difosa, amb 
el joc tradicional, la cultura popular i 
activitats alternatives. Per descomptat, 
la competitivitat no prima dintre 
d’aquest ambient, més bé la diversió, 
la cooperació i el plantejament de 
reptes i desafiament d’allò més 
diversos, des d’una perspectiva lúdica 
i emocionant.

4a Setmana  
del 15 al 19 de juliol:

) NATURA, ECOLOGIA I BARRI 
Per al creixement de La tribu és molt 
important la convivència amb l’entorn, 
i el nostre barri. Aquesta setmana 
plantegem als nanos quines coses ens 
agraden del nostre barri i quines coses 
ens agradaria canviar. Educar la mira-
da, i aprendre de la seua mirada.

Proposem als nanos la creació d’uns 
“micro habitats” amb materials reci-
clats, on expressar com ens agradaria 
que fora el nostre barri.

5a Setmana  
del 22 al 26 de juliol:

) ELS SABORS DE CASA
La tribu va acomiadant-se de molts 
dels seus membres, però no hem 
acabat! Aprofitarem el fet de tenir 
més temps d’atenció i ús d’espais, per 
fer un recorregut culinari de la nostra 
cultura.

6a Setmana  
del 29 al 31 de juliol
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Cada setmana LA TRIBU enceta un nou 
projecte de treball comú. De forma conjunta 
s’anirà re-dissenyant el desenvolupament 
de la setmana, però, prevem el següent 
funcionament.

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, fotografia, cultura 
popular, edició, etc). Generalment, és un dia 
d’encetament i presentació de projectes, de 
presa de decisions i d’imaginar tot allò que 
voldríem fer al llarg dels dies.

A mesura que passen els dies, la idea anirà 
prenent forma, d’una manera o altra, tant 
s’hi val, no podem predir el futur! Dimarts, 
dimecres i dijous seran dies intensos i molt 
emocionants de treball cooperatiu. Les 
idees podran anar en una direcció o altra, 
no ho sabem, però, la intenció és acabar la 
setmana celebrant-ho d’allò més bé, per això, 
reservem de forma provisional els divendres 
per realitzar alguna eixida del centre o una 
jornada de cloenda, on hi obrirem encara 
més les portes a les famílies i amigues.

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 LA 
TRIBU (escola).

La setmana
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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 tribu, 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.

La setmana
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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 TRIBU es posa en funcionament a les 
8,00 h amb la matinera. Cal avisar amb an-
tel·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 
la proposta de treball setmanal, o no.

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 13:15 h les xiquetes i xiquets que es 
queden a dinar van cap al menjador

De 13:00 a 13:30 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 LA TRIBU.

- És una col·laboració voluntària en la 
qual cadascú valora les possibilitats de 
participació i ho comparteix 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 anirem informant-
vos de les dates a través del vostre correu 
electrònic i/o telèfon. 

La participació
DE LES FAMÍLIES
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El menjar arribarà a LA TRIBU de la mà de 
Novaterra Catering Sostenible, 
una empresa social, que presta serveis 
de servei d’àpats amb l’accent posat en la 
sostenibilitat social i ambiental, fomentant 
la inserció laboral, amb una selecció de 
productes de comerç just, ecològics i 
sostenibles.

La seua proposta gastronòmica és amb 
referències de temporada, fruita i verdura 
de proximitat, ous de corral, elaborada cada 
dia des de la seua cuina central (amb Nº de 
Registre Sanitari 26.015217/V) i transportada 
a la nostra escola amb un sistema de 
contenidors i vehicles isotèrmics que manté 
totes les seues propietats intactes.

Podeu consultar més informació de 
l’empresa a:
Knovaterracatering.com

El menjar



SOM TRIBU!

16

Tarifes

Inscrit/a Preu germà/na
De 8 a 17h (menjador) 450 € 400 €

Per setmana Inscrit/a Preu germà/na
Matinera (de 8 a 9h) 10€ 10€
De 9 a 13:30h 50€ 42€
De 9 a 15h (amb menjador) 85€ 75€
De 9 a 17h (amb menjador) 95€ 85€
1a setmana (del 25 al 28) de 9 a 13:30 - 4 dies 40 € 34€
1a setmana (del 25 al 28) de 9 a 15h (menjador) - 4 dies 68 € 60 €
1a setmana (del 25 al 28) de 9 a 17h (menjador) - 4 dies 76 € 68 €
Última setmana del 29 al 31 de 9 a 13:30 - 3 dies 30 € 25€
Última setmana del 29 al 31 de 9 a 15h (menjador) - 3 dies 50 € 45 €
Última setmana del 29 al 31 de 9 a 17h (menjador) - 3 dies 55 € 50 €

Dia solt
Matinera (de 8 a 9) 5€
Preu de 9 a 13h 12€
Menjador solt (de 13:30 a 15h) 8€
De 9 a 15h (amb menjador) 20€
De 9 a 17h (amb menjador) 22€

Tota: del 24 de juny al 31 de juliol
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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 i monitores professionals, cer-
tificats i amb experiència amb els nostres 
fills i filles (amb certificat d’antecedents 
penals, formats en primers auxilis, i amb 
experiència acreditada a la nostra escola).

· Matriculació a partir del 20 de maig i fins 
el 14 de juny.

A:
www.afaparecatala.org/escoladestiu 

Més info:
escoladestiu.parecatala@gmail.com
        (whatsapp): 617 517 966

Altres aspectes


