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ESCOLA D’ESTIU 

DELS XIQUETS I XIQUETES 2011 
 
 
Del 27 de juny al 22 de juliol. 
 

Introducció 
Per catorzena vegada, la Universitat Jaume I de Castelló organitza l’Escola d’Estiu. És 
una oferta que es genera amb la finalitat d’oferir als xiquets i les xiquetes de Castelló, 
entre els 4 i els 12 anys, i per sexta vegada als de 13 a 16 anys, una manera diferent de 
gaudir de les seues vacances al mes de juliol. 
 
Es presenta com una alternativa d’oci en el període de vacances, amb un disseny 
educatiu, d’entreteniment i diversió, que permeta oferir als pares i mares un canvi en la 
forma de plantejar el mes de juliol dels seus fills.  
 
En aquest catorzè any de funcionament, l’Escola pretén potenciar els mètodes 
d’ensenyament i aprenentatge que faciliten l’assoliment dels objectius establerts 
mitjançant situacions lúdiques, on l’ambient agradable afavorisca les relacions 
interpersonals. 
 
Entre les principals línies d’actuació, ens trobem amb la formació intel·lectual de la 
persona, sense oblidar cap aspecte, i s’enalteix, a més a més, la companyia, l’amistat, la 
llibertat i els valors d’una societat tolerant, plural i democràtica. 
 
El conjunt d’activitats oferides farà que el xiquet o xiqueta les visca i que desenvolupe 
els seus aprenentatges i valors dins del marc generat per l’àmbit professional de l’UJI, la 
qual garanteix aquest conjunt d’objectius que es volen assolir. 

 

Qui pot beneficiar-se de l’Escola? 
Xiquets/xiquetes entre 4 i 12 anys (Programa A) 
Xiquets/xiquetes entre 13 i 16 anys (Programa B) 
 

Anys de naixement dels grups del programa A: 
Grup A: Anys 2007/06 
Grup B: Anys 2005/04 
Grup C: Anys 2003/02 
Grup D: Anys 99/00/01 

Anys de naixement dels grups del programa B: 
Grup E: Anys 1995/96/97/98 
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Dates de començament del programa A 
•Primer torn: del 27 de juny al 8 de juliol (de dilluns a divendres) 
•Segon torn: del 11 al 22 de juliol (de dilluns a divendres) 

 

Dates de començament del programa B 
•Primer torn: del 27 de juny al 8 de juliol (de dilluns a divendres) 
•Segon torn: del 11 al 22 de juliol (de dilluns a divendres) 

 

Horari de l’Escola 
Programa A: de dilluns a divendres, de 8.00 a 17.00 hores. 
Programa B: de dilluns a divendres, de 8.00 a 18.00 hores. 

 

Activitats del programa A 
Activitats adaptades i dissenyades segons els grups i les edats  

• Taller de plàstica  
• Taller d’informàtica  
• Activitats esportives  
• Taller de música  
• Lectures  
• Contacontes  
• Pel·lícules  
• Marxes  
• Danses/Balls col·lectius  
• etc.  

 

Activitats del programa B 
• Taller de robòtica 
• Taller d’audiovisuals 
• Activitats esportives aquàtiques 
• Excursions 
• Activitats esportives 
• Informàtica 
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ESCOLA D’ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2011 
 
Preus programa A 
Comunitat universitària 
 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 
Un torn 166 150 131 
Dos torns 290 260 232 
 
No universitaris 
 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 
Un torn 207 186 166 
Dos torns 363 327 273 
 
 
Preus programa B 
Comunitat universitària 
 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 
Un torn 180 163 146 
Dos torns 319 285 253 
 
No universitaris 
 Primer/a xiquet/a Segon/a xiquet/a  Tercer/a xiquet/a 
Un torn 227 205 180 
Dos torns 398 358 319 
 
 
 


