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1. PRESENTACIO: 

 
   Les Escoles de Nadal són un lloc molt propici per fomentar la socialització i 

convivència entre els participants i les participants, alhora que és una activitat lúdica i amb 
objectius marcadament educatius. 
 

Les vacances escolars no sempre coincideix amb les vacances laborals de les seues 
famílies, per això sorgeixen els programes Escoles de Nadal on els xiquets i les xiquetes 
troben un lloc segur en companyia de professionals i de companys i companyes de la seua 
edat alhora que realitzen un programa d’activitats complet que els fan gaudir plenament 
de les seues vacances col·laborant així amb les famílies dels participants i de les 
participants en la conciliació de la vida laboral i familiar dels mateixos. 
 
Una Escola de Nadal és un programa complet d’activitats, jocs i tallers, en què els 
xiquets i les xiquetes poden gaudir i divertir.se; en elles es realitzen programacions i 
ambientacions adaptades als diferents nivells maduratius, als seus gustos i inquietuds, 
amb els quals els xiquets i les xiquetes se senten involucrats mentre es relacionen i 
coneixen a companys i companyes de la seua mateixa edat. 
 

A més, els pares i les mares compten amb la tranquil·litat i seguretat d’un programa 
educatiu i un personal format i responsable que treballarà amb els seus fills i filles. 
 

Socialització diversió, educació, tolerància, conciliació de la vida familiar... són raons 
que creiem fonamentals per poder dur a terme aquest projecte. 
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2. INTRODUCCIO 

 
Qui pot participar: 
 

Aquest projecte està dirigit als xiquets i les xiquetes d’infantil i primaria amb edats 
compreses entre els 3 i els 12 anys, i es fonamenta en l’atenció a la diversitat cultural, 
d’igualtat i respecte al medi ambient. 

 
Es durà a terme al lloc designat per la direcció del Centre o per l’AMPA 

l’ESCOLA de Nadal utilitzant les aules i les instal·lacions del centre que s’hagin concertat 
per a  l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA” 

 
 Per a la millor organització dels alumnes i de les alumnes participants de l’ESCOLA 

de Nadal “AVENTURA NADALENCA”, es faran tres grups distribuïts per edats de 3 a 5 
anys, de 6 a 9 i de 10 a 12 anys, si així fos possible. 

 

Dates previstes per a la realització de l’Escola de Nadal “AVENTURA  
NADALENCA” 

 

Desembre 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

 

Gener 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

                   Laboral                                                                     Festiu/Lliure 

L’horari previst per a els dies lectius seran de 9:00h a 13:00h. 
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El Nostre equip de Treball: 

L’equip docent està format per professionals experts en relacions interpersonals, 

cura d’infants i joves i foment dels valors i desenvolupament personal. Busquem la qualitat 

més gran en el tracte amb les famílies i l’alumnat per transmetre la seguretat i confiança 

que aquest projecte mereix. 

Resultats satisfactoris: 
 

Somriures, el desig de tornar a trobar-nos i bons records, són, tant en el xiquets i 
xiquetes com en els pares i mares, les evidències d’haver fet una bona feina. 
 
3.-JUSTIFICACIÓ: 
 

Les Vacances escolars no sempre coincideixen amb les vacances laborals de les 

seues famílies, per això sorgeixen els programes l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA 

NADALENCA”, on els xiquets i les xiquetes troben un lloc segur en companyia de 

professionals i de companys i de companyes de la seua mateixa edat alhora que realitzen 

un programa d’activitats complet que els fan gaudir plenament de les seues vacances, 

col·laboren així amb les famílies dels participants en la conciliació de la vida laboral i 

familiar del mateixos. 
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AVENTURA NADALENCA  
 

Es un conjunt coherents d’activitats en les quals els xiquets i xiquetes puguen 
experimentar a través de l’expressió d’emocions. 
 

Tols hem sentit en diferents ocasions, alegria, vergonya, tristesa, sorpresa..., la 
nostra finalitat és afavorir l’expressió d’emocions entre els xiquets i les xiquetes, 
desenvolupant les seues habilitats perquè a més d’identificar els seus sentiments puguen 
fixar-se en les emocions dels altres, puguen compartir-les, comprendre-les, i veure la seua 
importància dins de les relacions socials. 
 

La finalitat que perseguim en motivar els xiquets i les xiquetes a participar en una 
experiència grupal on la companyia serà la base principal de l’activitat. 
 

Cada dia de l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA”, el identificarem 
amb un tipus d’emocions, a través de l’entrenament en habilitats socials s’anirà ensenyant 
als xiquets i xiquetes el que significa la relació amb els altres, basada en el respecte mutu, 
i l’expressió dels propis sentiments. 
 

To això a través d’una programació d’activitats lúdiques; dinàmiques, jocs, 
manualitats, etc. Que tenen una gran acceptació per part dels xiquets i xiquets, perquè 
gaudeixen plenament en el seu període de vacances escolars, alhora que es treballa amb 
ells i elles l’educació en valors. 
 

A més, desenvoluparem una programació específica per als xiquets i xiquetes de 5è 
i 6è de primària, per als que creiem que l'activitat s'ha d'enfocar des d'una metodologia 
basada en el joc esportiu. 

 

 

mailto:info@lauter.es
http://www.lauter.es/


C/  Arbres, 5 pta.2 - 46.680 Algemesí  info@lauter.es  96.110.49.99 ≈ 96.301.58.71≈664.735.536 www.lauter.es 

 

 

 

4. OBJETIUS: 
El nostre programa de l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA”, segueixen 
unes pautes dins el marc educatiu que completa el currículum escolar que els participats i 
les participants han dut a terme en els centres escolars, treballant aquells aspectes que 
són més difícils de desenvolupar en una aula, com són els continguts transversals i els 
valors adquirits 

 

 

Com OBJECTIUS GENERALS d’aquesta l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA 
NADALENCA”: 

 
➢ Ocupar el temps lliure d’infants i joves en aquest període de vacances oferint 

una alternativa al temps lliure, entenent com un suport educatiu 

➢ Desenvolupar i potenciar, a través de diferents activitats, una sèrie de valors 

com ara; el treball en equip, la col·laboració i el respecte, entenent aquests 

valors com una cosa divertida i que ajuda a créixer. 

➢ Atendre a la diversitat, entenen la diferència com una cosa enriqueix i 

complementa, mai excloent. 

➢ Contribuir al desenvolupament personal, fomentant les relacions interpersonals. 

➢ Oferir activitats educatives, lúdiques i culturals, que suposen una continuació del 

procés formatiu dels destinataris. 

➢ Dotar a les famílies d’un recurs educatiu que complemente l’horari lectiu. 

➢ Fomentar la llibertat, la solidaritat, la creativitat i l’obertura a la cultura. 

➢ Potenciar la importància de les relacions socials, creant així un bon ambient 

entre els destinataris, així com el sentit d’unitat del grup. 

➢ Desenvolupar les possibilitats artístiques dels destinataris i la seua creativitat, 

fomentant d’aquesta manera la participació activa de cada destinatari. 
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Aquest objectius generals se desenvolupen a través dels següents OBJETIUS 
ESPECÍFICS: 
 

✓ Potenciar la imaginació i la creativitat dels xiquets i de les xiquetes. 

✓ Fomentar una educació no sexista, educar en la igualtat. 

✓ Mostrar actituds de respecte, conservació i un ús correcte dels recursos materials. 

✓ Fomentar actituds de respecte, conservació i un ús correcte dels recursos 

materials. 

✓ Fomentar la sensació de grup i, per tant, el saber conviure i relacionar-se amb els 

altres i les altres. 

✓ Fomentar la convivència i la tolerància respecte a les cultures i arrels diferents. 

✓ Reconèixer el dret a la diferència. 

✓ Conèixer i consolidar les tradicions nadalenques del mon. 

✓ Aprendre a treballar en equip. 

✓ Despertar la imaginació i la creativitat dels xiquets i de les xiquetes. 

✓ Relacionar-se amb altres xiquets i xiquetes de la seua edat. 

✓ Potenciar valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància. 
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5. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Per assolir un sistema de treball divertit i eficaç LAUTER Gestió SL empra diverses 
mitologies de treball que organitzen i estructuren les diferents tasques realitzades per els 
professionals que desenvolupen els programes pedagògics de les nostres activitats. 
 

METODOLOGIA ACTIVA 
 

Es un programa dinàmic i amb molta varietat de tallers i jocs dirigits. Totes les 
activitats giren al voltant de la capacitat imaginatives de l’alumne i de l’alumna, per 
despertar-la i/o desenvolupar-la. 
 
METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR 
 

Es combinen diversos aprenentatges. L’activitat física i mental del xiquets i de les 
xiquetes que és una de les fonts principals del seu aprenentatge i els seus 
desenvolupament. Les activitats tindran un caràcter constructiu en la mesura que, a través 
del joc, l’acció i la experimentació descobreixen propietats i relacions, i vagin construint la 
seua idea d’un mon imaginatiu i real al mateix temps. 

 
METODOLOGIA INTEGRADORA 
 

Integra al fet que no hi ha diferencia de cap tipus. Es fomentarà l’interès per les 
relacions socials siguen quina siga la seua condició econòmica, ètnica, religiosa o cultural. 
 
METODOLOGIA EDUCATIVA 
 
 Reforça els continguts educatius del curricular escolar del centre docent. 
 

 
METODOLOGIA PERSONALITZADA 
 

S’adapta el programa a les edats i capacitats dels participants. El monitor o la 
monitora al grup que és fidel als valors i promou. Es respectarà l’infant o la xiqueta en les 
seues condicions peculiars i se li valorarà perquè així els seus companys i companyes facin 
el mateix; hi haurà un nexe important entre ells i el monitor o la monitora. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
 

Per assolir els objectius plantejats es desenvoluparan, al llarg de l’escola, una sèrie 
d’activitats mitjançant els següents tallers: 
 

LES ACTIVITATS AL DETALL 

Assemblea matutina. 

Introdueix als xiquets i xiquetes a l’aula i els dona a conèixer les activitats que es 

faran al llarg de la jornada. 

Taller de Cançons i Balls. 

A través dels talleres, els xiquets i les xiquetes fomentaran la seua creativitat alhora 

que desenvolupen habilitats i coneixements sempre des del fil conductor del Nadal. 

Jocs Semidirigits. 

Els jocs adreçats a l’aire lliure permetran als xiquets ixiquetes gastaran energia i 

expressar-se des d’un àmbit distes i segur. El joc lliure permet l’expressió dels xiquets i 

xiquetes, en fer jocs semidirigits, els xiquets i xiquetes conservaran aquesta expressió 

mentre augmenta la seguretat i el potencia la participació de tots ells creant un ambient 

d’unió entre tot el grup. 

Festa de Cloenda. 

En aquesta festa es realitzaran jocs que permetre l’expressió i el desenvolupament 

dels xiquets i xiquetes afegint un toc de fantasia a l’ambient gràcies al taller de pintacares, 

la música alegre i els balls grupals. 
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LES NOSTRES PROPOSTES D’ACTIVITATS 

 
 

 
 

 

Atenent a la demanda i necessitat del moment els tallers poden ser modificats buscant 
l’òptim desenvolupament de l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA”  així com els 

jocs a l’exterior poden ser substituïts per jocs dirigits amb l’interior en cas de que les 
condicions meteorològiques així ho requerirà

 23 Desembre 24 Desembre 27 Desembre 28 Desembre 29 Desembre 

8:00-9:00 h Aula matinal (opcional) 

9:00-9:30h 

Presentació 
escola i 

assemblea de 
benvinguda 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

9:30-11:00h 
Taller “Nadal amb 

amics” 
Taller 

“Bon Nadal” 

Taller “Un adorn 
per a el meu 

arbre” 

Taller “Nou amic 
gelat” 

Taller “L’estrella 
guiada” 

11:00-11:30h Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30h Jocs dirigits en exterior 

12:30-12:45h Recollim i ens preparem per a l’eixida 

12:45-13:00h Eixida de l’escola de nadal 

 30 Desembre 31 Desembre 3 Gener 4 Gener 5 Gener 

8:00-9:00 h Aula matinal (opcional) 

9:00-9:30h 
BON DIA 

Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

BON DIA 
Assemblea 
matutina 

9:30-11:00h 
Taller “Les 

campanades” 
Taller 

“Kit de cap d’any” 
Taller “La corona 

de Melxor” 
Taller “Ja venen 

els reis” 
Taller “Carta als 

reis mags” 

11:00-11:30h Esmorzar i temps lliure 

11:30-12:30h Jocs dirigits en exterior Festa de comiat 

12:30-12:45h Recollim i ens preparem per a l’eixida 

12:45-13:00h Eixida de l’escola de nadal 
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6. METODOLOGIA. 

 
La metodologia d’actuació serà activa i participativa. Els xiquets i les xiquetes 

seran els protagonistes de totes les activitats i s’involucraran en el desenvolupament de 
les mateixes. Des del començament de l’escola es comptarà amb la participació i les idees 
aportades pels xiquets i les xiquetes per al disseny i desenvolupament de la mateixa. 

 
La intervenció educativa l’emmarquen dins d’un estil democràtic i cooperatiu, a 

través del qual fomentar la participació activa de l’infant i de la xiqueta com a actor 
protagonista del seu propi desenvolupament en un grup marc. 

 
L’estil d’Animació determina el nostre enfocament pràctic a l’hora de posar en 

marxa el projecte d’intervenció descrit en aquestes pàgines. Parlem d’animació infantil que 
ajustarem segons els criteris d’edat i les capacitats dels xiquets i de les xiquetes 
participants. 

 
La nostra proposta metodològica es basa en el joc. A través del joc i les activitats 

lúdiques es desenvoluparà tota l’acció i tindrà sentit el projecte d’intervenció. 
 
L’estil d’animació utilitzat en el nostre projecte d’intervenció té també en compte un 

altre aspecte fonamental que el caracteritzarà; la creativitat. Educar en creativitat implica 
partir de la idea que no estarem ensenyant de manera directa amb les nostres 
intervencions sinó propiciant l’aprenentatge. Un estil d’animació creatiu, ens permet tenir 
una actitud flexible i transformadora, intervenir des d’un projecte educatiu original i 
flexible, que propicien una atmosfera creativa. 

 
La nostra metodologia de treball suposa una adequació al moment maduratiu del 

xiquet i de la xiqueta i respondrà als seus interessos i necessitats. Les tècniques a utilitzar 
seran tant el treball en grups com les relacions interpersonals i es duran a terme tant en 
les activitats lliures com en les dirigides 

 
Considerem de vital importància organitzar als participants en grups d’edats similars 

per tal d’abastar d’una manera més concreta les seues capacitats i necessitats i adaptant 
les activitats acords a les mateixes. De la mateixa manera, creiem necessari la presència 
de diverses activitats en què participen tots junts, ja que això els fa aprendre els uns dels 
altres, als xicotets els potencia l’ànim de superació i, a la gent mes gran, els potencia la 
seua autoestima i capacitats, a més de ajudar-los a tolerar i comprendre a aquells que 
encara no posseeixen els mateix coneixements i habilitats que ells tenen. 

 
 
Per tant, es dividirà als xiquets i les xiquetes en tres grups d’edat: xicotets (3-5 

anys), mitjans (6 a 8 anys) i majors (9-12 anys), tenint cada grup el seu monitor o 
monitora de referència. 
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La nostra metodologia comporta una revisió contínua de la programació valorant el 
funcionament del grup i les característiques del mateix. Analitzant si les activitats 
proposades estan afavorint eficaçment al desenvolupament integral dels xiquets i les 
xiquetes. L’avaluació continua per part de l’equip de monitors i monitores ens facilitaran 
aquest procés de retroalimentació. 

 
La posada en marxa del nostre projecte es fonamenta en una acurada organització 

del servei i de l’equip de treball. 
 

7. ORGANIZACIO DE L’ESCOLA: 

7.1. ORGANIZACIO DEL PRIMER DIA DE L’ESCOLA: 
 

El primer dia d’escola, a la porta principal del centre s’exposarà un llistat amb els 

assistents i al grup al qual pertanyen. 

D’aquesta manera els pares i les mares amb els seus fills iles seues filles entraran 

a l’aula on es trobaran els educadors i les educadores al costat d’un cartell que indicarà el 

grup al que pertanyé. 

7.2. EIXIDA DELS ALUMNIES I LES ALUMNES: 
 

Els pares i les mares els xiquets i de les xiquetes hauran de signar l’autorització de 

les persones que podran recollir els seus fills i filles de l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA 

NADALENCA”. 

7.3. INFORMACIO DE LES ACTIVITATS DEL DIA: 
 

S’informarà mitjançant cartells les activitats del dia i de les del dia següent en el cas 
de ser un dia d’activitat especial. 

 

8. RECURSOS HUMANS: 

 
L’Equip tècnic que executarà l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA”: 

 està en possessió de la titulació adequada per al desenvolupament de la mateixa, entre 
els nostres monitors i monitores comptem amb animadors socioculturals, monitors d’oci i 
temps lliures, monitor i animadors juvenils en possessió de títol B1 i B2 d’angles, mestres 
d’educació infantil, mestres de filologia anglesa, mestres d’educació primària, professors 
d’educació física, mestres d’educació especial i professionals de l’educació amb experiència 
en aquest àmbit. 

 

mailto:info@lauter.es
http://www.lauter.es/


C/  Arbres, 5 pta.2 - 46.680 Algemesí  info@lauter.es  96.110.49.99 ≈ 96.301.58.71≈664.735.536 www.lauter.es 

 

 

Per dur a terme el projecte comptarem amb monitors i monitores qualificats i 
qualificades segons la ràtio 1/12 xiquets i xiquetes d’infantil en el cas de primària la ràtio 
serà de 1/15 per monitor o monitora, i per als alumnes amb Necessitats Educatives 
Espacials la ràtio és de 1/6 xiquet o xiqueta, així com un coordinador que supervisarà el 
treball dels monitors i monitores per assegura el bon funcionament de l’escola. 

 
Tot el personal participant estarà donat d’alta en el Règim General de la Seguretat 

Social, assegurança de Responsabilitat civil per import de 400.000€ 
 
COORDINADORS 
 
 La seua funció és supervisar el treball dels monitors i monitores i assegurar el bon 
funcionament global de l’Escola. També serà l’encarregat de resoldre qualsevol incidència 
que puguen sorgir durant el transcurs de l’activitat, així de ser el nexe entre els pares i 
l’ajuntament. 
 
MONITORS 
 

Tots els treballadors i treballadores que participen a l’ESCOLA de Nadal 
“AVENTURA NADALENCA”: 

 posseeixen els requisits acadèmics necessaris per a poder realitzar de forma correcta la 
programació proposada, així com el poder assolir els objectius que es persegueixen. 

 

Ells son els encarregats de desenvolupar el projecte de jocs, tallers i dinàmiques del 
programa. També seran els responsables d’emplenar una avaluació individual per a cada 
un dels membres del seu grup. 

 

A més, s’encarregaran de mantenir l’ordre i el bon desenvolupament de l’activitat, i 

resoldre qualsevol problema durant la mateixa. I davant de qualsevol incidència, tenen 

l’obligació de comunicar-ho al coordinador i/o supervisor. 
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9. SISTEMES D’AVALUACIÓ: 

 
Dins del projecte de l’ESCOLA de Nadal “AVENTURA NADALENCA” trobarem 

dos tipus d’avaluació, la primera respon al seguiment dels xiquets i de les xiquetes. 
Aquesta serà una avaluació progressiva i contínua. A la reunió informativa o en el moment 
de formalitzar la matrícula es repartiran entre els pares i les mares el Full d’Observacions 
que hauran d’omplir amb les dades dels xiquets i de les xiquetes i hauran de reflectir tant 
malalties i al·lèrgies com necessitats educatives especials... I un cop iniciada l’escola, cada 
monitor o monitora avaluarà al seu grup de xiquets i xiquetes a través dels informes: 
 

• El seu progrés en l’adquisició d’habilitats. 
• Habilitats motrius. 
• Adaptació a valors com compayerisme, tolerància, educació. 

• Desenvolupament d’imaginació i creativitat, etc… 
 

La segona avaluació correspon a l’avaluació del projecte en general, per això 
facilitarem qüestionaris de Satisfacció per a pares i mares. Es realitzaran cada quinzena, 
d’aquesta manera pretenem detectar qualsevol tipus de problema o disconformitat que 
pogués sorgir durant el desenvolupament de l’escola de Nadal. I així, solucionar amb la 
major brevetat. 

 
9.1. DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ: 
 

LAUTER Gestió SL haurà d’executar i desenvolupar l’ESCOLA de Nadal 

“AVENTURA NADALENCA” d’acord amb la proposta de programació acceptada i 
pactada.  

 

10. PRESSUPOST: 

ESCOLA DE NADAL “AVENTURA NADALENCA” (MINIM 15 
PARTICIPANTS) 

 

➢ Preu escola completa 10 dies 4 hores dia: 100€ participants  

➢ Preu dies solts (4 hores): 15€ 

➢ Preu hores soltes: 5€ 
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ESCOLA DE NADAL “AVENTURA NADALENCA” “MATINERA”  

(7:45h a 9:00h ) “OPCIONAL 

➢ Preu Escola  Completa 10 dies: 30 € 

➢ Preu dies solts: 6€ 

*Aula Matinera* 

Aquesta Aula significa molt més que un simple servei de guarderia passiu per als xiquets i 
xiquetes que han d’incorporar-més d’hora a L’Escola de Nadal “AVENTURA 
NADALENCA”. L’Aula Matinal és un conjunt d’activitats (conta contes, jocs, ball, 
psicomotricitat, relaxació, etc...), emmarcades en un horari d’ampliació de L’Escola de 
Nadal “AVENTURA NADALENCA”, a través de les quals es pretén oferir un espai actiu i 
participatiu, amb activitats tranquil·les que no provoquen esgotament físic ni intel·lectual, 
amb un caràcter marcadament lúdic, ja que al matí està començant i els xiquets i xiquetes 
tenen tot el dia per davant. 
 
La programació de l’activitat està basada en l’Educació en Valors, a més de fomentar la 
lectura, la cultura oral, l’expressió corporal i el coneixement d’activitats plàstiques pròpies 
dels oficis tradicionals. Però també és un espai obert als interessos dels xiquets i xiquets 
que participen a l’Aula Matinal, de  manera que diversos aspectes de la programació 
queden oberts a les necessitats que vagin sorgint en el dia a dia, de manera que fomenten 
actituds com la creativitat, l’esperit crític i la responsabilitat compartida dels xiquets i les 
xiquetes. 
 
Per aprofitar bé el matí i vèncer la son que ens aguaita a aquestes hores tan 
primerenques, gaudirem fent.... 

• Gimnàstica matutina 

• Lectura, música i conta contes 

• Tallers d’expressió plàstica i oficis tradicionals 

• I moltes altres històries: videofòrums, jocs. 

A més, la programació té una posada en escena prou flexible com per permetre adaptar-

se als diferents horaris d’arribada dels xiquets i de les xiquetes. 
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ESCOLA DE NADAL “AVENTURA NADALENCA” MENJADOR (13 A 15) 
” OPCIONAL” (*) 
 

Preu 10 dies: 80 € 
Preu dies Solts: 7€ 
 
*Aula Menjador* 
 

L’Aula menjador inclou acompanyament durant i després del menjar.  
 

Acompanyament durant el dinar el fan professionals que atenen els xiquets i les xiquetes 
en el temps de menjar, facilitant la creació i el desenvolupament d’hàbits i actituds 
favorables a la salut, higiene, participació, convivència i correcta conducta alimentària. 
 
Després de dinar els xiquets i les xiquetes podran gaudir de diferents activitats lúdiques, a 
través de les quals es pretén oferir un espai actiu i participatiu, amb activitats tranquil·les 
que no provoquen esgotament físic ni intel·lectual, amb un caràcter marcadament lúdic, ja 
que acaben de menjar i són les hores de més calor. 
 
La programació de l’activitat està basada en l’Educació en Valors, a més de fomentar la 
lectura, la cultura oral, l’expressió corporal i els coneixement d’activitats plàstiques pròpies 
dels oficis tradicionals. 
 
Però també és un espai obert als interessos dels xiquets i les xiquetes que participen a 
l’aula menjador, de manera que diversos aspectes de la programació queden oberts a les 
necessitats que vagin sorgint en el dia a dia, de manera que es fomenten actituds com la 
creativitat, l’esperit crític i la responsabilitat compartida dels xiquets i les xiquetes. 
 
Per vèncer les altes temperatures que ens aguaita a aquestes hores, gaudirem fen dins de 
l’Aula... 
 

• Lectura, música i conta contes. 
• Tallers d’expressió plàstica i oficis tradicionals. 
• I Moltes altres històries: Pel·lícules, jocs de taula 

 
A més, la programació té una posada en escena prou flexible com per permetre adaptar-
se als diferents horaris de recollida dels xiquets i de les xiquetes, finalitzant el servei d’aula 
menjador a les 15 hores. 
 

(*) PREU ORIENTATIU, el servei serà realitzat per una empresa 
especialitzada de càtering escolar, la qual indicarà el mínim de comensals per a 
dur endavant el servei, per tant el preu indicat es orientatiu i pot variar segon 
el nombre de comensals. 
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ESCOLA DE NADAL “AVENTURA NADALENCA” SERVEI LUDOTECA (15 
A 17) OPCIONAL”  
 

Preu Escola completa 10 dies: 40€ 
Preu Escola hores soltes: 5€ 
 
 

*Servei Ludoteca*  
 

La ludoteca compon l’espai socialitzador més potent, on els xiquets i les xiquetes posen en 
pràctica les seues habilitat de comunicació i relació a través del joc tant lliure com guiada. 
 
Amb aquestes activitats ajudem a que els xiquets i les xiquetes: 
 

• Milloren habilitats i actituds bàsiques per a la convivència. 

• Aprendre a autogestionar el seu temps lliure. 
• Experimentar activitats lúdiques alternatives. 

 
L’activitat es planteja al voltant de dos blocs; un primer bloc de joc lliure on, sota la 
supervisió i guia de monitors i monitores especialitzats desenvolupen la imaginació i 
creativitat a través del joc simbòlic, i un segon bloc d’activitats dirigides, adaptades a cada 
edat i amb uns objectius definits al voltant de l’adquisició de valors com el 
companyerisme, igualtat i respecte. 
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