ESCOLA D’ESTIU MUNICIPAL
L’Ajuntament de Riba-roja, conscient de la necessitat de molts xiquets i xiqutes i de les
seues famílies de continuar amb les seues activitats lúdiques i formatives durant este mes de
juliol, ha programat estes activitats amb la col·laboració de l’associació RibaMon.
Enguany l’Escola d’Estiu Municipal la realitzarem en el col·legi Cervantes durant els
mesos de juny i juliol d’este any 2019.
RibaMon és una associació d’activitats lúdiques i de temps lliure que junt a l’Ajuntament
de Riba-roja de Túria realitzarà l’escola d’estiu municipal 2019 en el col·legi Cervantes de la
nostra localitat. Aquesta escola naix de la necessitat de donar resposta a les famílies i d’atendre
als xiquets/es i joves en el període de vacances, amb l’objectiu principal de fomentar l’inclusió de
tots els col·lectius.
L’escola d’estiu municipal 2019 està dividida en dos períodes:
z

-Setmana Extraordinària : del 25 de juny al 28 de juny.

z

-Mes de juliol: de l’1 de juliol al 31 de juliol.

Al llarg d’este mes de juliol es realitzaran una gran varietat d’activitats d'una forma
significativa i globalitzadora. Els xiquets/es i joves, gaudiran de setmanes temàtiques en les
quals treballarem conjuntament un tema específic dins d’un espai recreatiu i d’entreteniment,
afavorint el desenvolupament integral d’aquests mitjançant els jocs grupals i cooperatius,
tallers, jocs d’aigua, esports, dinàmiques; unes activitats motivadores i lúdiques, deixant els
alumnes aprendre a través de la pròpia experiència.
També realitzaran una eixida setmanal al riu Túria els alumnes de primària. Serà tots els
dijous durant el mes de juliol. Hi haurà que portar de casa el material necessari per a poder
canviar-se de roba. (banyador, tovallola, protector solar, gorra, escarpins...). Els alumnes
d’infantil aniran d’excursió al parc Maldonado.
Els xiquets i xiquetes de primària tindran 2 hores a la setmana de natació on caldrà que

es porten tot el material necessari per a l’activitat. (banyador, tovallola, muda interior de recanvi,
gorro de natació i ulleres. Les ulleres son opcionals, el gorro obligatori).
-------------------Servicis i horaris:
o MATINERA: 07:30h – 09:00h (Infantil – Primària)
o ACTIVITATS: 09:00h – 13:00h
o MENJADOR: 13:00h – 15:00h
o TRANSPORT: A les 09:00h i a les 14:30h
Coordinadora de l’associació RibaMon: Maite Tomàs ‐ 667037084.

HORARI GENERAL

7:30h / 9:00h

MATINERA

9:00h / 9:30h

ARRIBADA / BENVINGUDA

9:30h / 10:30h

ACTIVITAT / NATACIÓ

10:30h / 11:00h

ESMORZAR

11:00h/ 12:00h

ACTIVITAT 2

12:00h / 13:00h

ACTIVITAT 3

13:00h / 15:00h

MENJADOR

Regidoria d’Educació.

