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Òrbita educativa és una empresa de l'àmbit

pedagògic i formatiu que ofereix diferents tipus de

serveis orientats a diversos col·lectius com les

AMPAS dels centres educatius, clubs esportius,

ajuntaments o altres entitats. Entre aquests serveis

es troben: activitats extraescolars i

complementàries, escoles vacacionals, tallers

educatius, campus esportius i animacions entre

altres. 

Ens unix el compromís pel treball ben fet amb

l'objectiu sempre inherent de la transmissió de

valors educatius en el nostre alumnat 

QUI SOM?



L'eix temàtic que ens servirà de fil conductor i connector de

totes les activitats de l'Escola d´Estiu és el cinema. Considerem

que és un tema d'actualitat i irrenunciable en el terreny

educatiu, del qual hem de fer partícips a les noves generacions

des d'una forma lúdica, buscant que interioritzen aspectes que

puguen formar part dels seus valors i la seua cultura, ajudant-los

a millorar la seua consciència i la seua capacitat crítica.

Utilitzarem d'una manera pràctica, lúdica i intel·ligent diferents

pel·lícules de diversos gèneres que han marcat a diferents

generacions i que ens serviran com a base per al

desenrotllament de la programació didàctica

"EL CINEMA"
PROJECTE: 



Desenvolupar les destreses motrius expressives i l'aspecte creatiu.

Potenciar habilitats i capacitats com la percepció cinestèsica,la percepció espai temporal,

l'equilibri, la força, la concentració, el ritme...

Incrementar la mobilitat i coordinació tant fina com gruixuda mitjantzant manualitats.

Fomentar les relacions socioculturals de manera plaent, afavorint la cooperació, ajuda mútua i

treball en equip.

Utilitzar el llenguatge no verbal com a mitjà d'expressió per a comprendre i ser comprés.

Estimular la creativitat a partir de les situacions motrius noves que se'ls presenta.

Inculcar en l'alumnat la capacitat de ser curiosos i curioses fomentant una inquietud educativa

positiva.

Conéixer el trasfons educatiu de diferents pelicules.

OBJECTIUS
 Objectiu principal

Objectius específics

Estimular la creativitat, la imaginació i l'expressió mitjantzant dinàmiques educatives i

lúdiques.



 
La metodologia empleada és purament participativa, activa i flexible amb

la clara intenció que los/las participants siguen protagonistes dels seus

propis aprenentatges i disfruten esbrinant per si mateixos utilitzant els

diferents mitjans al seu abast.

METODOLOGIA

El nostre professorat està format en l'aplicació de

metodologies innovadores que potencien el treball

col·laboratiu i el desenrotllament de les competències

clau. Durant les jornades que duren les vesprades de

juny i setembre, la varietat d'activitats farà que

l'alumnat desenrotlle les seues capacitats, habilitats i

destreses.



COMPETÈNCIES CLAU
Competència en Comunicació lingüística

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 Competència digital

 Aprendre a aprendre

 Competències socials i cíviques

 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 Consciència i expressions culturals

Fomentant els diàlegs, les posades en comú, així com situacions de comunicació tant verbal com no verbal. 

Treballant aspectes matemàtics bàsics mitjançant jocs d'estructuració espacial, de lògica interna, de resolució de

problemes bàsics o d'operacions a partir de jocs motrius. 

Utilitzant i cuidant els recursos tecnològics que ens puga oferir el centre i l'Escola d'Estiu. 

Fomentant processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant els quals l'alumnat genere les seues pròpies

estructures i vaja avançant en elles. 

Introduint situacions en les quals els anem formant com a ciutadans cívics i les vagen resolent per si sols/es.

Creant produccions i productes a partir de la seua creativitat i imaginació. 

Coneixent els costums i tradicions del nostre entorn i posant-les en pràctica.



A QUI VA
DIRIGIT?

La nostra escola d´Estiu va dirigida a alumnat de les etapes educatives

d'infantil i primària (3 a 12 anys). La programació educativa i les activitats

estan adaptades a cada nivell educatiu. 

Ed. Infantil Ed. Primaria



DATES I RÀTIOS
ALUMNAT 

Les dates de realització són:
del 22 de juny al 15 de juliol de 2022

PLANNING DIARI

Danses9:15 - 9:30

Assemblea de Bon dia
- Foment del diàleg 
- Participació 
- Evocació de coneixements previs 
- Introducció temàtica del dia

9:30 - 10:00

Matinera8:00 - 9:00

Entrada i benvinguda9:00 - 9:15

Activitat física i jocs populars
- Consciència del cos 
- Motricitat grossa

10:00 - 11:00

Esmorzar11:00 - 11:30

Temps lliure11:30 - 12:00

Manualitat temàtica
-  Creativitat 
- Imaginació 
- Motricitat fina

12:00 - 13:00

Dinàmiques multidisciplinàries Propostes
lúdiques i dinàmiques sobre temàtica13:00 - 13:45

Reflexió diària i despedida
- Diàleg Posada en comú
-Connexió dels aprenentatges 
-Capacitat crítica

13:45 - 14:00



DESENROTLLAMENT
DE LA PROGRAMACIÓ

Dins de la planificació pedagògica establim els tallers a primera hora
del matí com a eina metodològica inclusiva amb l'objectiu de
començar el dia amb diversió, cooperació i cohesió de grup. Alguns
tallers com: “el racó de les endevinalles”, “el puzle de Aronson”,

“Memory”, “Les set diferències”, etc.

MATINERA

L'activitat física no pot faltar per a afavorir entre el nostre alumnat
uns hàbits saludables de pràctica d'exercici físic millorant les
diferents habilitats amb un caràcter sempre lúdic.

A més, per a donar a conéixer els costums i tradicions del nostre
entorn, destaquem els jocs populars i tradicionals com: “les xapes”,
“les bales”, “la corda”, “el sambori”, etc.



L'assemblea servirà com a moment d'introducció a la pel·lícula i temàtica del dia. Se'ls presentarà la pel·lícula
en forma de teatret o comptant-la amb paraules. A més, cada pel·lícula sol tindre uns valors o unes reflexions
que traure al final de cada elles. És important també treballar eixa part de l'assemblea. Se'ls motivarà també a
veure la pel·lícula a casa quan arriben.

ASSEMBLEA DE BON DIES

Com estem en un cine, cada matí es realitzarà el cartell de pel·lícula per a la cartellera i així poder col·locar-ho
en el nostre panell de cine. Desenrotllament de l'assemblea:

Desenrotllament de l'assemblea:

1.Explicar i introduir la pel·lícula del dia 

2.Pintar INDIVIDUALMENT el cartell de la pel·lícula 

3.Pintar GRUPALMENT el cartell per a la cartellera

 La idea és que es puga crear al llarg dels dies nombrosos
cartells de pel·lícules tal com es troben en un cine i que
puguen emportar-se al final de l'escola un llibre amb
totes les pel·lícules treballades. Estos cartells es realitzaran
en cartolines i prendran com a referència els cartell



L'activitat física diària no pot faltar amb l'objectiu d'afavorir
entre l'el nostre alumnat uns hàbits saludables de práctica
d'exercici físic millorant les diferents habilitats amb un
caràcter sempre lúdic. L'alumnat podrà descobrir per sí
mateix valors dels esports cooperatius com el respecte,

l'esforç i el treball en equip. 

ACTIVITAT FÍSICA-ESPORTIVA

Es realitzen diferents dinàmiques físiques, esportives i
motrius com ara jocs populars, esports, gymkanas, jocs
d'agua... etc.



Consistix a fer una manualitat tematitzada en la pel·lícula
d'eixe dia.

MANUALITAT TEMÀTICA

DINÀMIQUES MULTIDISCIPLINARS
 La proposta d'esta mescla d'activitats de diferent tipus que

permet explorar una àmplia gamma de jocs, propostes com
ara jocs de taula, expressió motriu, animació lectora...



REFLEXIÓ DIÀRIA
Sempre al final del dia i de manera grupal, fem reflexió de tot
el realitzat al llarg del dia. L'objectiu és l'assimilació de
l'aprenentatge, afavorint que aquest siga més significatiu i
reforçant el seu aspecte competencial. És important
recol·locar els nous coneixements adquirits i, per a això, la
reflexió compartida és una gran ajuda; promovent en ells i
elles una cultura amb una major capacitat crítica.



"PEL·LÍCULES QUE TREBALLEM"





BENEFICIS D´UN DIA A LA
NOSTRA ESCOLA D´ESTIU

Com s'ha pogut apreciar, un dia en la nostra escola és molt productiu; tant acadèmicament, ja que reforcem

molts continguts interdisciplinars treballats per igual en tots els nivells de les diferents etapes educatives; i,

especialment, gràcies a nostres metodologies actives i participatives, que d'una banda afavoreixen la

inclusió i, per l'altre estimulen la implicació i per tant l'aprenentatge.

L'alumnat practica les diferents llengües oficials i la llengua estrangera, treballa continguts específics de les

diferents matèries: càlcul, lectoescriptura, comprensió oral i escrita, habilitats motrius bàsiques, creativitat,

aspectes artístic-expressius, valors morals i socials, etc.

Per últim, cal destacar que la programació didàctica d'aquest projecte ha sigut elaborada per mestres/as i

pedagogs/pedagogues amb àmplia experiència en totes les àrees del currículum i en les etapes de primària

i infantil. Un treball que han realitzat centrant-se en metodologies actives, basades en l'aprenentatge

constructivista; suposant un aprenentatge més sòlid, més interconnectat, més funcional i, per tant, més

competencial; i garantint així l'extrapolació dels seus nous coneixements a situacions de la vida real.



                                 
 HORARIS I  PREUS

MATINERA + ESCOLA
8 a 14 h

 ESCOLA + MENJADOR
 9 a 15:30 h

COM PUC INSCRIURE AL MEU FILL/A?

"Per a poder participar les famílies simplement hauran d'omplir un senzill
formulari d'inscripció a través de la pàgina web:
https://orbitaeducativa.es/alta-escuela/ i seguir els passos que allí es
detallen." TERMINI D´INSCRIPCIÓ OBERT

    *Descompte germans/es (aplicable a partir del 2n) = 5%

Nº SETMANES ESCOLA
9 a 14 h

56€27 JUNY A L´1  JULIOL

110€2 SETMANES JULIOL
DEL 4 AL 15

76€

150€

116€

230€

MATINERA + ESCOLA
+ MENJADOR

8 a 15:30 h

136€

270€

 ESCOLA + MENJADOR
+ LUDOTECA 

9 a 17h

146€

290€

MATINERA+ ESCOLA +
MENJADOR +
LUDOTECA 

8 a 17h

166€

330€

PREU
DIA SOLT

SERVICI RATIO MÍNIM 
GRUPS

16,00€ESCOLA  9 a 14 h 10

6,00€MATINERA  8 a 9 h 6

16,00€MENJADOR  14 a 15:30 h 10

8,00€LUDOTECA  15:30 a 17 h 6

22,23 I 24 JUNY 37€ 49€ 73€ 85€ 91€ 103€



PERSONAL

WWW.ORBITAEDUCATIVA.ES   info@orbitaeducativa.es

960 992 555 722 845 202

@orbitaeducativa orbitaeducativa

 ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT

CIVIL
Totes les activitats seran dutes a terme per personal

perfectament preparat, titulat i qualificat. Totes estes

seran supervisades i coordinades per e/la responsable

de la direcció i coordinació de les diferents sessions. 

Els monitors/es seran contractats per Òrbita

Educativa.

Tot l'alumnat participant i tot el personal professional

empleat estarà cobert per l'assegurança de

responsabilitat civil d'Òrbita Educativa.

CONTACTE
 Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per les següents vies:


