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La 
Rosetta Temp va 

nàixer en 2011 amb un ob-
jectiu molt clar: oferir una al-

ternativa educativa honesta,    co-
herent,INCLUSIVA I diversa. El nostre 

equip de professionals tracta d’aconseguir 
el creixement equilibrat dels xiquets i xi-
quetes, respectant els seus temps, edats i 

ritmes  d’aprenentatge. L’ample mirall d’activi-
tats que oferim (Escoles vacacionals, Activitats 

extraescolars esportives, acadèmiques i d’oci, Mul-
titallers, Escoles matineres, Ludoteca, Let’s Move, 
etc…) tenen un eix metodològic i conceptual pro-

gramat i coordinat des de les diferents figures de 
coordinació. 

Per altra banda, els objectius, continguts i  
metodología de la nostra proposta educativa es 
fonamenta en la necessitat de crear espais 
lliures per als alumnes on elements com 

l’educació emocional, la coeducació (edu-
cació en igualtat de gènere), atenció 
a la diversitat, respecte i escol-

ta actuen com a eixos trans-
versals en tot el pro-

jecte. 



qué farem

#màgia

#inclusió
#Robòtica

#SmartCity
#emprendoria

#stopMotion

#amicInvisibleEcològic

#secrets

#investigar

#Aigua

#jugar

#LetUsMove

#Misteris

#Aigua#Crazy Chef



max i la fàbrica de somnis

EL MAGATZEM
DELS SOMNIS



temàtica
El magatzem de somnis és 
la temàtica que dóna lloc 
a diferents ambients   
d’aprenentatge
que tenen com a objectiu 
conèixer el dret a ser un 
mateix, les emocions i 
fomentar la capacitat de
somniar i fer realitat els 
somnis.

El �l conductor de totes 
les sessions serà un 
magatzem ple de somnis 
gràcies al qual, les 
xiquetes
i xiquets podran traballar 
aspectes tan importants 
del seu creixement com 
l’autoestima, les
emocions, l’empatia o la 
llibertat personal.

Al mes de Juny, els partici-
pants de Multitaller viatja-
ran al passat, al futur, de-
scobriran
els seus propis poders, 
resoldran misteris, jugaran 
amb les sensacions als dis-
tints tallers artístics i
aquàtics i gaudiran de la 
seua creativitat, llibertat, 
imaginació i capacitat 
lúdica. 



cronografia temàtica juny
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Hi havia una 
vegada una 

ciutat intel·ligent
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temàtica
¿I si construim la nostra 
ciutat? La nostra ciutat té 
cura del demés, entén 
com buscar alternatives
a les barreres arqui-
tectòniques i és inclusiva.

Des de La Rosetta pensem 
que la possibilitat de crear 
una ciutat de forma con-
sensuada afavoreix
la capacitat crítica en 
l’alumnat. La inclusió serà 
l’essència de la seua es-
tructura, pero també
treballarem aspectes tan 
importants com l’em-
prenedoria, les startup 
sostenibles, la ciència i la
tecnología ecològiques, la 
robòtica, els algoritmes o 
la cuina ecològica.

Durant el mes de Setem-
bre jugarem amb la nostra 
imaginació per tal de cons-
tuir entre totes i tots
una ciutat intel·ligent a 
través de jocs, incògnites, 
problemes pràctics a resol-
dre de forma
col·laborativa, tallers ma-
nipulatius, dinàmiques 
d’emprenedoria i tallers 
audiovisuals.



        
            Benvinguda

        
              Jocs
inclusius.
Amic invisible 
ecològic. 

        
             Aigua

        
         Let’s Move

        
    Robòtica

        
   

        
  Horta

 i ciència

        
          Arts i  

ciència

        
         Start Up
Juguem a em-
prendre i a ser 
creatius.

        
        Crazy chef

        
         Aigua

        
         Building
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         Festa
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cronografia temàtica SETEMBRE

        
  Horta

 i ciència
13



Cada dia introduïm la temàtica 
corresponent i treballs 
dinàmiques de grup que donen 
lloc a la reflexió de cada alumne.

Contarem històries de buixes (de 
les bones i les dolentes), fades, 
astronautes, monstres diferents. 
Respectarem l’edat de l’alumnat 
adaptant les històries a cada 
grup. 

Treballem la ciència i la tecnologia de 
manera sostenible, buscant sempre 
alternatives ecològiques. A més 
fomentem la cura de la natura.

Ens disfressem, creem les nostres 
disfresses. Juguem a expressar-nos, a 
ser lliures, a respectar-nos per sobre de 
tot.



Ju
gu

em
Explosió de creativitat. 
Embrutem les mans, juguem 
amb la màgia dels colors, 
viatgem al món de l’art.

Les activitats i jocs d’aigua són 
fonamentals en les vesprades de 
calor que precedeixen a l’època 
estival. Als xiquets i xiquetes els 
encanta banyar-se i refrescar-se 
mitjançant jocs i dinàmiques 
lúdiques que inclouen l’aigua.

Misteris i trucs de màgia que ens 
faran al.lucinar. Convertim-nos en 
nosaltres mateixos.

1 dia a la setmana 100% en anglès. La 
metodologia utilitzada permet estimu-
lar la motivació en els participants 
perquè basem l’aprenentatge en un 
ensenyament significatiu basat en el 
joc. En les dinàmiques presentades, els 
xiquets i xiquetes han d’actuar i resol-
dre situacions adequades al nivell i als 
objectius de la sessió.



tarifes

*Descompte de 5 € per parella de germans. Descompte de 10 € per tres germans inscrits.
** El preu pot modi�carse si l’inici de curs ocorre abans del dia 10 de Setembre. Si açò passa,
s’aplicaria un increment de la tarifa proporcional a la quantitat de dies extra no previstos.
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JUNY

**SETEMBRE

Horari de 15:00 a 16:30

Horari de 15:00 a 16:30

55 €

49 €
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