
         
  

informació 
UN ESTIU AL CASTELL VELL / 2019 

Escola d’estiu per a menuts aventurers  

Estimades famílies,  

Us fem arribar informació sobre les activitats que podran realitzar els vostres fills i filles a 
l’escola d’estiu “Un estiu al Castell Vell”. 

• L’escoleta tindrà dos torns:  

El TORN A de l’1 al 5 de juliol de 2019 

El TORN B del 8 al 12 de juliol de 2019 

Rebreu confirmació final de la inscripció del 18 al 21 de juny. 

Reviseu el justificant d’inscripció per tal comprovar en quin dels dos torns vau 
inscriure el vostre fill o filla. 

• L’horari per als dos torns és de 9:00 a 13:30 h. Us preguem màxima puntualitat en 
l’arribada i en la recollida. 

• El punt d’arribada i de recollida és el Centre d’Interpretació Castell Vell: turó de la 
Magdalena / CV-147, km 2 / Castelló de la Plana  

• Us preguem que faciliteu als xiquets i les xiquetes que porten roba còmoda i 
fresca que puguen embrutar-se i que els animeu a fer-ho per tal que no se senten 
incòmodes a l’hora de manipular, jugar, tocar, etc. 

• Què han de portar els xiquets i les xiquetes a l’escoleta? 

- Un barret. 

- Crema solar (s’ha de posar a casa). 

- Esmorzar. 

- Una botella d’aigua d’un litre com a mínim per a cada dia de l’escoleta. 

- Tovallola. 

(Totes aquestes coses poden anar dins d’un saquet o motxilla per tal de facilitar 
al xiquet/a identificar els seus objectes personals) 

• Què NO han de portar els xiquets i les xiquetes a l’escoleta? 

Qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta, reproductor de música, etc.) que no 
els resulte necessari per a poder desenvolupar-se sensorialment o motriument. 

L’escoleta pretén ser un espai d’aprenentatge col·lectiu i de comunicació, motiu 
pel qual no són necessaris els dispositius d’ús individual i que propicien l’aïllament.  



• El divendres corresponent al vostre torn, a les 12:00 h, farem una activitat familiar 
que els xiquets i les xiquetes prepararan al llarg de la setmana. Si és possible, ens 
agradaria molt que hi participàreu. També podeu vindre amb altres germans/es, 
iaios i iaies, etc. 

• Programació: les jornades es desenvoluparan en els diferents espais de l’entorn 
del Castell Vell, com són el castell mateix, el Centre d’Interpretació i el pinar.  

Cada dia els xiquets i les xiquetes descobriran un aspecte diferent de la vida a 

l’Edat Mitjana, conceptes i activitats que giraran al voltant de la cultura i la societat 
i s’estructuraran a través de tallers actius i manipulatius: la construcció d’un castell 

amb la tècnica del tapial, la guerra i les armes medievals, la casa, la indumentària i 
l’alimentació, l’art i la cultura o la infància i els jocs medievals seran els temes que 

s’aniran desgranant al llarg de la setmana. A més, cada dia coneixeran un dels 

diferents professionals que intervenen en la investigació, la posada en valor i la 
cura del patrimoni arqueològic: la historiadora, l’arqueòloga, la restauradora, el 

treball als museus i els grups de recreació històrica. 

• L’activitat serà realitzada per l’equip d’Aur-Art que, des de fa set anys, crea i 

implementa programes didàctics i divulgatius d’activitats en el marc 

d’esdeveniments i entorns relacionats amb la Història i el patrimoni. Aquesta 
activitat la portarà a terme un equip de quatre monitors/es amb perfils que abasten 

totes les disciplines necessàries per tal de donar forma a la globalitat de la 
proposta: Història, educació i animació sociocultural. 

• L’empresa Aur-Art disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix 

els xiquets i les xiquetes durant les activitats. 

• Si voleu contactar amb Aur-Art, teniu a la vostra disposició les vies de contacte 

següents: 

Tel. 649 848 598 

Tel. 652 907 164 

Adreça electrònica: globalarts.informacio@gmail.com


