Proposta
Escola d’estiu 2022

Érase que
Era…
EGIPTE

– Valencia Teléfonos: 96 371 20 47
www.arco-iris.es

email: info@arco-iris.es

INTRODUCCIÓ
Arco Iris, com cada any presenta un nou projecte per a aquestes vacances escolars.
“Érase que era” és el nom que hem donat al nostre projecte lúdic-educatiu per a aquest estiu.
La nostra proposta és una recopilació d’esdeveniments passats que ens serviran per a traslladarnos en l’eix cronològic del nostre planeta.
Són moltes les teories científiques que al llarg de la història han tractat d'explicar l'origen i la
vida. En la terra, la vida sorgeix i s'obri camí, apareixen noves espècies i unes altres s'extingeixen.
La vida canvia, es renova i continua. L'evolució és un canvi genètic que pateix una població
d'organismes i éssers vius en el transcurs de milions d'anys. Els canvis climàtics, i esdeveniments
viscuts pel planeta i els éssers vius de cada “Era”, donen pas a uns altres que han d'adaptar-se a
les necessitats i condicions de cada moment. Solament algunes espècies aconsegueixen
sobreviure i adaptar-se al medi que va canviant per a ser supervivents i continuar amb l'evolució
de la vida.
Recolzant-nos en la hipòtesi i descobriments de l'home, ens adentrem en la història terràqüia
des del naixement de la vida cel·lular, passant pels diferents tipus d'animals prehistòrics fins a
arribar als homínids i finalitzant amb les diferents etapes de l'home. Cada setmana els nostres
participants es traslladaran milions d'anys enrere per a conèixer i viure en primera persona
l'origen i l'evolució de la vida. Per a açò, hem preparat activitats, dinàmiques, jocs i gimcanes
temàtiques per a cada setmana, en les quals els participants podran comprovar com amb molt
poc poden aconseguir-se grans coses i passar-ho molt bé.
El nostre propòsit és que els participants descobrisquen, aprenguen i senten l'experiència
apassionant dels orígens prehistòrics del nostre planeta, de la qual estem convençuts que
gaudiran en companyia dels seus companys i del nostre equip de monitors.
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FUNDAMENTACIÓ

L'escola d'estiu es crea per a oferir un espai lúdic-educatiu, on els xiquets/as podran viure
l'experiència d'un campament sense eixir de la seua ciutat, aprofitant els recursos del Centre per
a realitzar activitats lúdiques, formatives, esportives, de cooperació, mediambientals i
culturals.

DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys.

PERÍODE DE REALITZACIÓ (possibilitat d’altres opcions)
Des del 27 de Juny fins al 29 de Juliol.

HORARIS
➢ De 8:00 a 9:00 Escola matinera (opcional)
➢ De 9:00 a 14:00

Escola d’estiu.

➢ De 14:00 a 15:00

Servici de menjador (opcional)

➢ De 15:00 a 16:30

Ludoteca (opcional)
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TEMÀTICA I CRONOGRAMA SETMANAL MODEL
7
1erA Setmana
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OPCIONS I PREUS

HORARI

PREU*

ACTIVITAT

Escola completa 5 setmanas (des del 27 de juny fins el 29 de juliol)
8:00 a 9:00

55€

Servei escola matinera

9:00 a 14:30

261€

Escola d’estiu sense menjador**

Escola completa 4 setmanas (mes de juliol complet des del 2 fins el 30)
8:00 a 9:00

44€

Servei Escola matinera

9:00 a 14:30

209€

Escola d’estiu sense menjador**

Setmanes soltes (juny i juliol)
8:00 a 9:00

20€

Servei Escola matinera

9:00 a 14:30

70€

Escola d’estiu sense menjador**
***si hi ha menjador, l’eixida serà a las 14h.

14:00 a 15:00

190€

Menjador 5 setmanes

14:00 a 15:00

160€

Menjador 4 setmanes

14:00 a 15:00

45€

Menjador 1 setmana solta

15:00 a 16.30

50€

Ludoteca 5 setmanes

15:00 a 16.30

40€

Ludoteca 4 setmanes

15:00 a 16.30

15€

Ludoteca 1 setmana solta

Preu Germans: 5% de descompte addicional al total del preu

*No es pot oferir totes dues opcions, si es vol menjador, l'eixida serà a les *14h de tot l'alumnat que no es queda a
menjar. Si no es pot opció menjador, l'alumnat podrà eixir fins a les 14,*30h sense cost addicional.
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CONDICIONS GENERALS:

➢ Un coordinador lliure de grup.
➢ Equip de monitors titulats i bilingües en el cas de les activitats que es realitzen en
anglès.
➢ Monitors de recolzament en cas necessari.
➢ Contracte i Seguretat Social dels monitors.
➢ Programació del projecte.
➢ Gestió de publicitat mitjançant cartelleria.
➢ Gestió de distribució d'inscripcions i de realització de llistats i grups.
➢ Tot el material necessari per a la realització dels tallers i els jocs.
➢ 3 eixides amb autobús inclòs: 2 Piscina, i una altra a determinar.
➢ Segur de Responsabilitat Civil amb cobertura de fins a 300.000 €.
➢ Neteja diària de les instal·lacions ocupades per l'Escola d'estiu.
➢ Certificat de delictes sexuals a la disposició de l'AMPA.
➢ Arco Iris compleix la legalitat vigent en quant a Prevenció de Riscs Laborals y
Vigilància de la salut dels treballadors.

INSCRIPCIÓ Y ABONAMENT
Les famílies interessades, hi han de realitzar l’ingrés al Banc Santander, al compte següent:
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085
Titular: Educarte Proyectos Formativos SL.
•

Indicant al concepte ESTIU i fent l’ingrés amb el nom complet de la persona participant i el
col·legi. (serveix un únic ingrés pel total de serveis i fills/es inscrits).

Hi Ha d’enviar-se el justificant de l’abonament a info@arco-iris.es
LA INSCRIPCIÓ es realitza TELEMÀTICAMENT (no s’accepten sol·licituds fora d’aquest format) en la
següent direcció:

https://gestion.arco-iris.es/registro/cciect
S’hi ha de complimentar una inscripció per participant (En cas que el programa done error a l'inscriure a
germans)
Inscripció + TRANSFERÈNCIA
LA Transferència I ELS DESCOMPTES Hi HAN DE Realitzar-Els VOSTÉS, NO ES COBRA DOMICILIAT.

