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01
DESTINATARIS

03

02

Xiquets i xiquetes amb edats
compreses entre 2-3 i 12 anys.

PERÍODE DE
REALITZACIÓ

HORARI
De 9:00 a 14:00h
Podent-se ampliar de
8:00 a 9:00 E. Matinera
14:00 a 15:00h Menjador*
15:00 a 16:30h Ludoteca

Dies: 23 i 24 de Desembre.
27, 28,29,30,31 de Desembre
3, 4 ,5, 7 de Gener.
Total Escola: 11 dies
*El servei de menjador està supeditat a la disponibilitat d’espais per a la seva realització i mínim de comensals.

Activitats i Tallers
d’aula

23-24

Desembre

• Introducció a les festes Nadalenques.
• Explicació dels valors de la generositat i la unió.
• Presentació del Taller d’instruments musicals
nadalencs.

• Realització d’ instruments nadalencs adaptats per
edats.

• Posada a punt de l’instrument.
• Explicación del valor de la Gratitud.
• Presentació del Taller del trineu nadalenc.
• Realització de trineu adaptat per edats.

• Jocs dissenyats per al taller.

27-28

Desembre

• Explicació del valor de la solidaritat.

• Història nadalenca solidària.
• Presentació del Taller “La casa del Nadal”.
• Realització casa nadalenca adaptada per edats.
• Exposició poble nadalenc.
• Explicació dels valors de la pau i el perdó.
• Presentació del Taller Arbre nadalenc.
• Realització d’arbres de nadal “personalitzats” i
adaptats per edats.

• Exposició d’arbres nadalencs.

29-30

Desembre

• Presentació del Taller “Boles de neu”.

• Realització de bola nadalenca adaptada per
edats.
• Exposició de boles de neu.

• Experiment “Neu artificial”.
• Explicació del valor de l’esperança.
• Presentació del Taller de les 12 campanades.

• Realització de campanes nadalenques
adaptades per edats.
• Exposició de campanes nadalenques.

31 Desembre
• Explicació del valor de l’amistat.
• Presentació dels complements de
cap d’any.
• Realització de complements de cap
d’any.
• Preparació de raïm de la sort.
• Assajos i dinàmiques de cap d’any.

3-4

Gener

• Breu introducció a la història dels Reis Mags.

• Explicació del valor de la bondat.
• Presentació del Taller dolçers nadalencs.
• Realització de dolçers nadalencs personalitzats.
• Explicació del valor de la humilitat.
• Presentació del Taller de dolços nadalencs
torrons, galetes, ...
• Realització de dolços nadalencs variats.
• Empaquetat i etiquetatge de dolços.

5-7

Gener

• Explicació del valor de la col.laboració.
• Presentació del Taller dels Reis Mags.
• Realització de corones dels Reis Mags,
adaptades per edats.
• Exposición de coronas.
• Dinàmiques de col.laboració.

• Recordatori i posada en comú de tots els
valors del nadal.
• L’alumnat podrà portar un joguet dels Reis,
per a ensenyar.lo als companys.
• Dinàmiques i jocs de treball en equip.

Dinàmiques i jocs
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✓ Bingo Nadalenc.
✓ El Pare Noel no troba els regals.
(Probes i endevinalles)
✓ Jocs musicals.

✓ Memory de valors.
✓ Caixes sorpresa.
✓ El ninot de neu.

✓ Pista de bitlles de veles, la bola.
✓ El regal musical.
✓ Les 12 campanades.

✓ Nit de Cap d’any al col.legi.
✓ Cursa de camells.
✓ La taula de Nadal.
Les dinàmiques i jocs aniran adaptats a les edats dels participants i a les
mesures COVID que hi hagi en el moment de la realització de l’Escola de
Nadal.

I MOLTES SORPRESES

✓ Visita dels Follets ajudants del Pare Noel
amb la bústia màgica.
✓ Visita dels Patges Reals, amb la bústia
Real.

✓ Espectacle de Màgia Professional.
✓ Disco i reptes Tick Tock.
✓ Teatre.

✓ Exhibicions de Balls Nadalencs.
✓ I molt mes …

TOTES LES ACTIVITATS, dinàmiques i jocs aniran adaptades a les edats dels
participants i a les mesures COVID que hi hagi en el moment de la realització
de l’Escola de Nadal.

Preus
HORARI

DIES

PREU

OBSERVACIONS

ESCOLA COMPLETA 11 DIES
9-14H E.Nadal*

11

95€

20 participants mínim

8-9h Matinera

11

22€

8 participants mínim

14-15h Menjador

11

66€

30 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca

11

33

10 participants mínim

ESCOLA 1ª SETMANA (Del 23 al 31 de Desembre)
9-14H E.Nadal

7

60€

20 participants mínim

8-9h Matinera

7

14€

8 participants mínim

14-15h Menjador

7

42€

30 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca

7

21€

10 participants mínim

ESCOLA 2ª SETMANA (del 3 al 7 Gener)
9-14H E.Nadal

4

43€

20 participants mínim

8-9h Matinera

4

10€

8 participants mínim

14-15h Menjador

4

24€

30 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca

4

15€

10 participants mínim

ESCOLA DIES SOLTS
9-14H E.Nadal

A triar. Preu per dia.

11€

20 participants mínim

8-9h Matinera

A triar. Preu per dia.

4€

8 participants mínim

14-15h Menjador

A triar. Preu per dia.

8€

30 participants mínim*

15-16,30 Ludoteca

A triar. Preu per dia.

5€

10 participants mínim

En cas que NO surti el menjador, l’horari s’àmplia fins a les 14.30 sense cost extra per a les famílies, poden recollir a l’alumnat des de
les 14h fins a les 14,30h.
El mínim d’alumnes de menjador ve marcat per l’empresa de menjador.
La Ludoteca està condicionada a la realització del menjador.

*Preu Germans: 5% de descompte addicional al total del preu (acumulable al ràpid pagament)
*Preu RÀPID PAGAMENT: 10% del total. Si s’abona el total del preu abans del 3 de Desembre de 2021

L’IMPORT S’ABONA AMB
EL DESCOMPTE JA
APLICAT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info. Important
Durant les activitats serà obligatori l’us de mascareta des dels 3 anys.
No podem garantir la realització del servei de menjador enguany, ja que va supeditat al nombre d’alumnes que s’inscrigan en aquesta
opció, així com la DISPONIBILITAT d’espacis per a dur-lo a terme. El 13 de desembre s’informarà a les famílies si es realitza o no EL
MENJADOR i en en el seu cas, s’oferiran alternatives. Es retornarà els diners en cas de canvi substancial del servei contractat (es a dir,
si es contracta amb menjador i finalment es cancel.la, la família podrá recuperar els diners)
La DATA LÍMIT per a inscriure’s i abonar l’escola és el dia 10 DE DESEMBRE.
Una vegada abonat, enviar justificant per correu a info@arco-iris.es on es veja el nom de l’alumne/a i centre al qual s’apunta o
adjuntar-lo en l’aplicació.
En cas de NO REALITZACIÓ per motius relacionats amb el COVID19 es retornarà íntegrament l'import de l'escola a data 17 de
desembre. En cas de cancel·lació el 20 de desembre d'ara endavant, es cobrarà un 10% del total per despeses de material i personal si
no està començada l'escola.
En cas de cancel·lació, una vegada començada l'escola, es retornarà el 50% de la part pendent de gaudir, començant a comptar des
del primer dilluns POSTERIOR a la seva cancel·lació. No es retornarà gens de diners per malaltia, quarantenes o covid d'alumnat una
vegada començada l'escola.
La setmana del 20 de desembre s'enviarà correu de confirmació a les famílies inscrites indicant instruccions de l'escola, Per favor
REVISIN EL CORREU SPAM.
EN CAS DE ALEGRIAS/MALALTIES, INDICAR-HO CLARAMENT EN OBSERVACIONS DE LA INSCRIPCIÓ, així com qualsevol informació
d'interès a tenir en compte.
MOLT IMPORTANT: una vegada començada l'escola NO ES GARANTEIX PLAÇA EN L'OPCIÓ DE SETMANES SOLTES, pel manteniment
dels grups de convivència estable. En cas de necessitar el servei ha de comunicar-lo amb 3 dies d'antelació , i se li indicarà si pot o no
usar el servei. Es farà per correu a info@arco-iris.es o telèfons de contacte.
LES PLACES SÓN PRIORITÀRIES per a l'alumnat del centre.
PLACES LIMITADES, RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ I PAGAMENT. Es considera inscrit un alumne, quan ha formalitzat el pagament de
l'activitat.

Info. Important
•
•

PER A FORMALITZAR L’ACTIVITAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
EL PAGAMENT DE L’ACTIVITAT.
INSCRIPCIÓ EN L’ENLLAÇ I ADJUNTAR PAGAMENT EN
L’ENLLAÇ https://gestion.arco-iris.es/registro/cciect
•

•

•

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA EN:
ES0800495690732116138085

INDICANT NOM ALUMNE/A I CENTRE
• Ser socí de l’AMPA/AFA

ÚLTIM DIA PER A INSCRIURE’S 10

DEDESEMBRE
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