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Benvinguts/des a DIVERCONCÍLIA
UN VIATGE EXTRAORDINARI, pirates per un món sostenible és

l'ambientació de DIVERCONCÍLIA per a este estiu. 

Cinc espentolats/ades pirates arriben a la nostra escola d'estiu per a

explicar-nos que, a través dels seus viatges pels mars, s'han adonat

del gran perill en què es troba el Planeta Terra i les persones

que hi vivim. Per a posar remei a esta terrible situació, ens conviden
a pujar als seus vaixells i ajudar-los a aconseguir els Objectius
del Desenvolupament Sostenible, mitjançant un viatge

extraordinari.

Cada setmana visitarem una de les illes dels nostres pirates, i ens

presentaran un grup d'Objectius: Persones, Planeta, Pau, Prosperitat

i Aliances, que en anglés es coneixen com les 5P:  (People, Planet,

Peace, Prosperity and Partnership).

Quadern
informatiu per a
famílies

1 de juliol al 13 d'agost
de 2021
De 8 a 9 i de 9 a 14,20 h

DIVERCONCÍLIA
U N  V I A T G E  E X T R A O R D I N A R I

P I R A T E S  P E R  U N  M Ó N  S O S T E N I B L E



Horari de les activitats

Des de les 12:00 h disposarem de la piscina del poliesportiu, per la
qual cosa tots els dies realitzarem jocs d'aigua o bany en la
piscina Objectius:

Persones,
Planeta, 
Pau,
Prosperitat i
Aliances

08:00 h ESCOLA MATINERA

09:00 h
Control de recepció, acollida i

presentació de la jornada

09:30 h
TREBALL PER PROJECTES 

Treballem en el nostre projecte setmanal 

11:00 h ESMORZAR

11:30 h
ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE
Gran Joc, jocs de grup, esports... 

13:55 h CONCLUSIÓ DE LA JORNADA

14:20 h FINALITZACIÓ DEL DIA



Què he de dur a l'escola?

Una motxilla identificada amb el seu nom on és

recomanable que porten: crema de protecció solar,
esmorzar, botella d'aigua, una samarreta que
puga tacar-se, mascareta de recanvi.
Ha de portar roba còmoda i fresca, gorra, sabatilles

d'esport o altre calçat tancat adequat a les activitats a

realitzar (jocs, esport...). No és recomanable portar

xancletes o calçat obert. Recordeu que és una escola

d'estiu i, encara que anirem amb compte, la roba pot

tacar-se.

Els/les participants d'educació infantil poden portar

una muda completa de roba per si fora necessari

canviar-los. La muda es quedarà a l'escola mentre no

siga necessari usar-la.

Tota la roba i efectes personals ha d'estar
identificada amb el seu nom.

Per a les activitats d'aigua és necessari portar
banyador, tovallola i sabatilles d'aigua.

Vos preguem puntualitat tant a l'inici com al final de

la jornada.

A continuació vos donem algunes recomanacions sobre

què ha de portar el vostre fill o filla a l'escola d'estiu:

IMPORTANT
Cada participant haurà de portar un estoig amb material

escolar, d'ús individual, per als tallers de manualitats:

llapis, colors, goma d'esborrar...

Anem a jugar i a
divertir-nos, al
mateix temps
que ens
preocupem pel
planeta i per les
persones que
l'habitem



Mesures de prevenció del
COVID a l'escola

Preneu la temperatura al vostre fill/a, cada dia, en eixir de casa. Si té una temperatura
superior a 37,5 °C no el porteu a l'escola.

L'ús de les màscaretes és obligatori, en els casos que marca la normativa.

Els grups de l'escola d'estiu seran reduïts, treballant de forma aïllada els uns dels altres,

per a evitar la propagació dels contagis, si n'hi haguera.

La distància de seguretat es mantindrà en tota l'escola.

Si el vostre fill/a ha d'estar aïllat/da, ha de realitzar-se una PCR o té un diagnòstic positiu, per

favor comuniqueu-ho a la direcció de l'escola per a poder prendre les mesures oportunes.

Per garantir la prevenció del contagi per COVID19, establim unes mesures de protecció

concordes amb les recomanacions i els protocols marcats per les autoritats sanitàries. Com que

les mesures canvien i s'adapten a la situació de cada moment, si les normes ací descrites

canviaren, ho comunicaríem



Com accedir a l'escola

L'escola es realitzarà en les instal·lacions del Poliesportiu municipal Els Oms.

L'entrada i l'eixida es realitzarà des de la porta del carrer Camí Vell de Mutxamel, enfront del
pàrquing de terra.

Entrada a l'escola 
d'estiu



Contacteu amb nosaltres

Tel. 674 485 198

Si teniu cap dubte, queixa o suggeriment, o necessiteu contactar amb nosaltres podeu fer-ho pels
següents mitjans:

OFICINA D'AUCA A ALACANT
C/ del Carmen, 79 entl. C  - Sant Joan d'Alacant
Tel. 966 593 141
auca@auca.es

Coordinador d'Auca a Alacant
Manel Bermejo
Tel. 966 593 141
Tel. 687 957 901
manel@auca.es

Coordinadora d'Auca en DIVERCONCÍLIA (sols disponible durant els dies de l'activitat)
Rocio Lobo


