INFORMACIÓ FAMÍLIES DE L’ESCOLA D’ESTIU I L’ ESTIU URBÀ 2017.
Del 3 al 21 JULIOL 2017
I-. PRESENTACIÓ
Viatgem?
Les propostes de la programació s’articulen al voltant del fil conductor Viatgem?
Les activitats, els tallers i els jocs estaran adaptats a les característiques evolutives dels
participants per a potenciar les seus capacitats.
• De l’I 1 al P 5 (Infantil i primer cicle de primària) la seua programació girarà al voltant
de tres eixos: viatjar a un lloc real, viatjar al món dels contes i viatjar pel món de les
emocions. L’itinerari que seguirem serà el que marca la preparació dels viatges: on
anem? que volem vore? com anirem? que ens emportarem? Ens anem de viatge.
També explorarem el món de les emocions seguint l’itinerari del llibre Emocionari i
altres de la col·lecció Palabras aladas.
• Del P6 al P13 (2n i 3r cicle de primària) viatjaran a través del temps i de les
civilitzacions mil·lenàries i tribals, de les rutes dels grans exploradors i per alguns
paisatges naturals del planeta.
• L’estiu urbà farà el seu viatge iniciàtic...
II-. LA PROGRAMACIÓ
La programació es divideix en diversos blocs:
• ESPAI SA: danses i cançons per acompanyar el bon dia.
•

ACTIVITATS AMB ESPECIALISTES: jocs esportius, danses del món i idiomes anglès i
italià.

•

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES per nivells: activitats relacionades amb les tècniques de
grup, tallers i jocs cooperatius i del món.

•

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: piscina, jocs d’aigua, jocs aquàtics, olimpíades, jocs
de pistes, gimcanes, jocs de relleus, grans jocs, jocs d’orientació, jocs de taula, jocs
populars, visionat de documentals.

•

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES per al Programa de Formació Voluntariat Jove i l’Estiu
Urbà: busseig, esgrima, taller de còctels i sucs naturals, l’edició celebrity de master chef
per a l’Estiu Urbà el dilluns 10 de juliol al migdia.

•

ACTIVITAT DE CLOENDA: Gran joc amb diferents itineraris per a tota l’Escola que
finalitzarà en festa col·lectiva de tots els grups. Festa que serà el divendres 21 de juliol
pel matí, en horari de l’escola i sols per als participants.
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NORMATIVA
Extracte resum de la normativa aprovada per Junta de Govern Local i disponible en:
http://www.imcmeliana.com/assets/normativaorganitzacioee2017_web.pdf
La dimensió d’aquest projecte educatiu i cultural, la diversitat d’activitats i de llocs on es
realitzen, així com el ritme de les mateixes exigeix la mútua col·laboració entre l'equip
educatiu i les famílies. La col·laboració activa de les famílies és essencial per a l'òptima
realització de la programació.
III-. LLISTATS, CONSTITUCIÓ DE GRUPS I RENÚNCIES DE MATRÍCULA
1-. Els grups són constituïts respectant la base del curs escolar cursat i del centre educatiu,
així com l’edat. Les xiquetes i xiquets són distribuïts d’acord al criteri de proporcionalitat en les
ràtios entre els diferents grups per evitar desequilibris entre els mateixos. Ara bé, cal tenir en
compte que:
- Es pot donar el cas d’un un grup de la mateixa escola que siga molt nombrós es puga dividir.
- Es tindran en compte les preferències dels i les participants sempre i quan no suposen crear
desequilibris de ràtios en els grups. Amb la qual cosa, si el grup en el que manifesta voler estar
el participant excedeix la ràtio o ja està complet s’assignarà en el següent grup d’acord al seu
curs i edat. En cas que diversos participants manifesten la seua preferència per estar en un
grup es procedirà a fer les assignacions segons el nombre del registre d'entrada.
- No es podran assignar participants d’un curs inferior en un curs superior o a l’inrevés. En el
cas de l’Estiu Urbà han d’estar cursant 1er i 2on de l'ESO. L’alumnat matriculat en primària no
pot estar en el grup de l'Estiu Urbà, ni l’alumnat de l’ESO pot estar en un grup de primària.
Per tant, finalitzat el procés d’assignació i constitució dels grups d’acord al criteri explicat, es
publicaran els llistats en la web. Sols excepcionalment es podrà sol·licitar canvi de grup si és
demostrable que s'ha produït una errada informàtica o humana.
2-. La renúncia a participar en l’activitat que té dret a la devolució de l’import de la matrícula
serà aquella que es presenta per sol·licitud expressa i per registre d’entrada en l’IMC amb data
anterior a l’inici de l’activitat. És a dir, enguany abans del 3 de juliol. Una vegada començada
l’activitat no es té dret a la devolució de la matrícula.
IV-.HORARIS D’ENTRADES I D’EIXIDES:
ENTRADA:
- A L’ESCOLA MATINERA, de 8:00 a 9:30 h.
L’entrada a l’Escola Matinera serà per la Travessera del Calvari, per la porta que accedeix a
l’edifici indicat com a Escola Matinera del CEIP El Crist (el pàrking de l’escola).

- A L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ, de 9:30 h fins les 10:00 h.
L’entrada a l’Escola d’Estiu de tots els xiquets i xiquetes serà pel Poliesportiu Municipal en el
carrer Calvari, on accediran a la Pista Coberta de Bàsquet.
Les portes s’obriran a les 9:30 h. No es podrà deixar cap xiquet/a abans d’esta hora, el personal
de l’Escola d’Estiu no es farà responsable.
A les 10.00 h es tancarà la porta d’accés a la coberta de bàsquet, i l’accés sols es podrà fer pel
l’escola i no es pot deixar a cap menor sol entrar, cal que espereu una coordinadora que se’n
faça càrrec.
EIXIDA:
DE L’ESCOLA D’ESTIU I DE L’ESTIU URBÀ, a les 13:30 h.
L’eixida de l’Escola d’Estiu serà:
Infantil (de 3 a 5 anys) pel patí d’Infantil del centre del Crist, per la part de darrere del col·legi
on està l’edifici d’infantil.
Primària i Estiu Urbà (de 6 a 14 anys) pel pati del col·legi El Crist en la travessera del Calvari.
En cas de germans de primària o Estiu Urbà que han d’arreplegar germans més menuts
d’Infantil, l’eixida serà per infantil.
DEL MENJADOR, a les 14.30 h pel pati del col·legi El Crist en la travessera del Calvari.
V-. ADVERTÈNCIES I RECOMANACIONS i QÜESTIONS PRÀCTIQUES ORIENTADES A LES
FAMÍLIES PER AL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ESTIU I LA SEGURETAT DELS XIQUETS
I XIQUETES:
1. Els i les participants eixiran i entraran pels accessos indicats. Per raons de control i
seguretat els familiars no podran recollir un xiquet o xiqueta si està en el recinte de la
piscina o en altre lloc de les instal·lacions. Els familiars els han d’esperar i arreplegarlos en els horaris i pels llocs assignats, és a dir, per la porta d’infantil o per la porta del
pati gran.
2. A l’hora de la recollida dels i les menors, el monitor o monitora responsable del grup,
supervisa i dona en mà al familiar el xiquet o la xiqueta. Es poden expedir acreditacions
a aquelles famílies que per circumstàncies extraordinàries o situacions legals així ens
ho sol·liciten amb la suficient anticipació a l’organització.
3. Els i les participants a partir de 6é de primària i l’ESO que se’n van a soles a casa
portaran el primer dia a l’escola el full de l’autorització legal signat pel pare o la mare.
En el cas d’arreplegar algun germà o germana menor que ell o ella quedarà reflectit en
l’autorització.
4. En el cas esporàdic que un dia el xiquet o la xiqueta necessite entrar o eixir fora de
l’horari, els familiars ho comunicaran anticipadament al monitor o monitora o al
personal de l’organització i s’esperaran en la recepció del CEIP el Crist on deixaran o
arreplegaran el seu fill o filla. Este canvi sols podrà fer-se en l’interval horari de 11.00
a 11.30, que és l’hora del pati.
3

5. En la fitxa d’inscripció és farà constar qualsevol aspecte sobre la salut del xiquet o la
xiqueta que siga important conèixer. No es pot ometre informació rellevant. Si els
familiars ho consideren oportú poden concertar una reunió amb les coordinadores per
parlar-ne.
6. Les monitores i els monitors no poden dispensar medicació als i les menors, sols en
casos molt excepcionals per indicació dels pares i mares o tutors i tutores .
7. Entre les mesures d’higiene dels xiquets i xiquetes, aconsellem que en casa, de tant en
tant, els reviseu els cabells per prevenir la infesta de polls.
8. Material que han de dur diàriament els participants en la motxilla tant de l’Escola
d’Estiu com de l’Estiu Urbà:
- Esmorzar, no poseu l’entrepà molt gran, es convenient que se’l mengen tot.
- Botella d’aigua
- Una camiseta de recanvi i els d’Educació Infantil una muda de recanvi de roba
amb braguetes o calçotets, per canviar-los si fa falta i no fer-vos vindre.
- Crema de protecció solar.
- Gorra, el primer dia se’ls donarà una gorra de l’Escola d’Estiu que es
quedarà a classe.
- Recomanem que porten els objectes i la roba marcats en el seu nom.
9. MATERIAL DE PISCINA I JOCS D’AIGUA segons l’horari i els torns de cada grup, el
primer dia els donarem el quadrant de les tres setmanes; han de portar:
Tovalla gran de piscina.
Xancles, MAI HAN DE VINDRE AMB LES XANCLES POSADES
Banyador
El dia que els toque jocs d’aigua en la piscina a primera hora és convenient que ja vinguen amb
el banyador posat.
El primer dia de l’Escola d’Estiu es repartirà una nota informativa dels dies que tenen jocs en la
piscina o jocs d’aigua. Esta informació també la tindreu disponible en la web de l’IMC:
www.imcmeliana.com entrant en l’Escola d’Estiu. PRESTEU ATENCIÓ AL QUADRANT DE TORNS
PISCINA I JOCS D’AIGUA perquè en el cas de no dur la motxilla amb la roba de bany els xiquets
i les xiquetes no podran disfrutar d’esta activitat. El més adient és consultar sempre l’horari
amb els vostres fills i filles el dia d’abans per a preparar la motxilla.
10. Es imprescindible que el calcer diari per a vindre a l’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà siga
esportiu i segur perquè ha de protegir els peus. Les xancles exclusivament per a la
piscina i els jocs d’aigua, les portaran en la motxilla. És important que vinguen amb
roba còmoda, fresca i transpirable.
11. No es convenient que els participants porten diners ni objectes de valor (mòbils, o
altres dispositius electrònics, rellotges etc.) perquè no els necessiten. En cas de
desaparició d’un d’estos objectes de valor, l’organització no es farà responsable. En els
i les menors l’ús privat del mòbil esta prohibit en l’escola d’estiu. En el cas
extraordinari de fer un ús didàctic del mòbil per a alguna activitat es comunicaria a les
famílies amb anticipació.

12. ÉS MOLT NECESSARI QUE TOTS ELS DIES REVISEU LES MOTXILLES DELS XIQUETS, PER
MIRAR SI HI HA NOTES D’AVISOS. Si cal que l’alumnat porte a l’escola algun material
de casa (caixes cartró, botelles plàstic, etc) enviarem una circular a les famílies.
13. Els 5 € per a la compra de material els portaran els participants el primer dia, com a
màxim el segon dia de l’Escola d’Estiu i els entregaran al seu monitor o monitora de
grup.
14. MESURES DE SEGURETAT VIAL RECOMANADES PEL LA POLICIA LOCAL:
Les famílies que utilitzen el cotxe per a dur al seus fills i filles, encara que siga un
trajecte curt, que porten els xiquets i les xiquetes en la cadireta de seguretat
reglamentària i tots i totes amb els cinturons de seguretat; cal fer ús del casc en els
desplaçaments en bici... En el pàrking de bicis de l’escola del Crist es poden deixar les
bicis dels xiquets i xiquetes que es desplacen en bicicleta acompanyats de la mare o el
pare.
Els familiars que es desplacen en cotxe a deixar o arreplegar els xiquets i les xiquetes,
han d’estacionar en el pàrking del camp de futbol que estarà obert. El carrer Calvari es
la carretera CV 313 amb la qual cosa no es pot estacionar a la porta de l’accés al
poliesportiu.
En cas d’aparcar els vehicles indegudament en el C/ Dels Furs, en el C/ Calvari o en la
Travessera del Calvari, el personal de la Policia Local procedirà a sancionar.
VI-. NORMES DE COMPORTAMENT I CONVIVÈNCIA
Les normes bàsiques de respecte i convivència a l’inici de l’activitat seran consensuades i
aprovades pels mateixos xiquets i xiquetes en el si dels diferents grups, mitjançant dinàmiques
de grup adaptades a cada edat. Estaran exposades durant les tres setmanes en la seua aula.
Així mateix, seran els xiquets i les xiquetes qui establiran les mesures que es derivaran del fet
de no complir aquestes normes fonamentades en l’assumpció de les conseqüències de les
pròpies accions. El rol del monitor o la monitora es el de fer servir la seua autoritat a través de
mètodes pedagògics per a fomentar el bon comportament, l’actitud positiva, la participació en
les activitats i fer entendre que les accions negatives tenen les seues repercussions.
I una vegada explicada la metodologia de treball és evident que la col·laboració de les famílies
és necessària, cal que hi haja una corresponsabilitat entre l’equip educatiu i les famílies. Es
tracta, doncs, de mantenir una comunicació fluida amb els vostres fills i filles que comenteu i
reforceu en casa les normes establertes i les pautes de conducta. I que, davant qualsevol
qüestió podeu dirigir-vos al monitor o monitora dels vostre fill o filla o directament a les
coordinadores.
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VII-. DISTRIBUCIÓ GRUPS I MONITORS/ES:
El número de participants de l’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà de 2017 és de 560.
Estan distribuïts en:
7 grups d’infantil, numerats del I1 al I7
13 grups de primària, numerats del P1 al P13
2 grups d’Estiu Urbà, EU1 i EU2.

EQUIP DE MONITORS/ES:
Infantil:
I1: Ana Vivó
I2: Eva Zaragozá
I3: Irene Ros
I4: Aina Estellés
I5: Sonia Bayarri
I6: Mamen Santarrufina
I7: Maria López
Primària:
P1: Aina Ventura
P2: Albert Roig
P3: Marta García
P4: Lucia Peris
P5: Beatriz Fernández
P6: Maria del Mar García
P7: Rafika Azzi
P8: Raquel Zamit
P9: Pau Molins
P10: Vicent Galán
P11: Paula Villalba
P12: Voro Giner
P13: Helena Burgos
Direcció i coordinació
Pilar Rodríguez 629287453
Pilar Bueno 685189109
Oficines IMC: 961496070

Estiu Urba
EU1: Miguel Angel Torrijos
EU2: Isabel Acosta

