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AVENSPORT, PRESENTA… 

ESCOLA DE DETECTIUS 

Arriba el calor, la manega curta, piscina, crema, sandàlies... ¡Arriben les vacances d’estiu!. I 

l’escola Cervantes es converteix en un món d’aventures i misteris.  

Anem a convertir-se en ¡detectius! i com a tal, desenvoluparem el nostres coneixement científic. 

Amb el objectiu d’adquirir, conceptes propis del món en el que vivim i poder comprendre 

fenòmens que succeixen en ell.  

Durant les cinc setmanes que va a durar la nostra aventura anem a descobrir els cinc elements 

que mouen el món: Terra, Agua, Foc, Aire i Creativitat. I per aconseguir conèixer-los, anem a 

viure aquesta aventura de la ma, de cinc excel·lents detectius. Aquells que saben els misteris 

més secrets del món.  

A la primera setmana, viatjarem de la ma de la detectiu Capa Invisible, amb ell descobrirem el 

AIRE. Ells ens contarà la importància del valor de la llibertat i el respecte. Submergits en la segona 

setmana, descobrirem al detectiu Ulleres reflectants i l’element Aigua. Jugarem, contarem 

contes, buscarem misteris, treballant el valor de la austeritat i el companyerisme. A la tercera 

setmana la detectiu Lupa Groga descobrirà l’element foc, tindrem que motivar-se i superar-se 

per aconseguir el bagul on trobarem una gran flama. 

En la nostra quarta aventura descobríem un poquet de Ciències Naturals, que tractarem la 

detectiu Muntanya Oculta. Amb ell, descobrirem fenòmens de la Terra, treballant el valor de la 

força i l’amor. I per a la última setmana, ja serem experts detectius i nosaltres mateixos guiats 

per pistes,  coneixements adquirits i sobretot la nostra Creativitat descobrirem grans misteri.  

¿Vols submergir-te als nostres misteris i aventures?  

Una de les coses que des de Avensport tenim com a objectiu per a aquesta escola d'estiu és que 

els xiquets i xiquetes no tinguen la sensació de que el seu curs escolar continua en acabar les 

classes, per açò plantegem una gran variada oferta de jocs, excursions, activitats… totes 

correctament articulades per a cenyir-se a la temàtica que hem proposat. 
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DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLA 

SETMANA 1: LA DETECTIU CAPA INVISIBLE  

Per començar la nostra aventura i ser uns grans detectius, crearem el nostre propi quadern de 

bitàcora i la nostra indumentària. Amb les dues coses, podrem descobrir tot allò que es 

proposem.  

Per conèixer un poc més tots els xiquets i xiquetes jugarem amb jocs cooperatius, per fomentar 

la socialització, el respecte  i la inclusió de tots els companys. Las nostra aventura setmanal, serà 

descobrir mitjançant una gymkana de proves el misteri que guarda la detectiu Capa Invisible. I 

lo més important: descobrirem el element Aire.  

Gaudirem de temps en la  piscina i temps lliure dirigit per a que els xiquets i xiquetes es 

relacionen lliurement amb els seus iguals. 

Aquesta setmana, tant primària com a infantil, anirem d'excursió a un parc de llits elàstics a la 

recerca de l'aire, on intentarem volar. Eixida no obligatòria. 

 

 

SETMANA 2: EL DETECTIU ULLERES REFLECTANTS  
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Ja tenim tot el necessari per ser uns excel·lents detectius, i aquesta setmana viatjarem amb el 

detectiu Ulleres Reflectants. Se introduirem a les profunditats del mar i descobrirem el tresor 

que amaga, gracies a una gran joc d’aigua per equips. 

Pintarem a les nostres botelles missatges i les omplirem de sal amb colorant per ocultar una 

informació o desig de cada uns dels xiquets i xiquetes. I crearem les nostres pròpies ulleres 

reflectants, amb les que descobrirem un fum de misteris. Fomentarem el ball com esport on 

treballarem la coordinació, l’equilibri i el sentit rítmic, sempre fomentant el companyerisme. 

En primària, gaudirem de l'activitat aquàtica de paintball, i també farem una excursió que l'any 

passat va tenir molt èxit. Eixida a la piscina Parc Oest.Refractarem els nostres dies a la piscina i  

joc amb globus d’aigua.  
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SETMANA 3: LA DETECTIU LUPA GROGA  

 A la nostra detectiu li agrada molt investigar i descobrir nova informació respecte a la cuina 

saludable. El foc és el seu símbol, i per saber si som bon detectius ens proposa realitzar un joc 

de pistes cooperatiu per descobrir on es troba el bagul amb la gran flama.  

Amb ella, a més, cuinarem, donarem importància a la dieta saludable, i a la higiene en la cuina.  

Com a esport  treballarem amb jocs on desenvoluparem la habilitat motriu de equilibri i 

resistència.  

PRIMÀRIA: Aquesta setmana realitzarem una excursió al riu on farem una activitat diferent: 

Ens anem a endinsar en els racons secrets de l'Antic Llit del riu Túria per a descobrir els seus 

enigmes més ocults. Tot això a través de l'última tecnologia per a resoldre endevinalles i pistes: 

el Geocaching.  

Una gymkana amb GPS, que amb l'ajuda de tauletes anirem descobrint tots els amagatalls. 
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SETMANA 4: LA DETECTIU MUNTANYA OCULTA 

En aquesta setmana tenim com a objectiu fomentar les Ciències Naturals entre tots els xiquets 

i xiquetes. Per lo tant, i gracies a la detectiu Muntanya Oculta, en anem a descobrir fenòmens i 

paisatges del món que únicament han vist alguns privilegiats.  

Pintarem els nostres propis paisatges amb pintura de dits, i cada un, imaginarà allò que li 

agradaria que tinguera el seu paisatge. Realitzarem joc interactius, i coneixerem i practicarem 

jocs popular con el mocador, el sambori, botar a la corda... Descobrirem l’element Terra.  

Nadarem amb la detectiu Muntanya Oculta en la piscina per refrescar-nos i celebrar els 

descobriment dels nostres misteris.  

Aquesta setmana, farem una excursió a una escape room proper, per a resoldre els enigmes més 

díficiles. 
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SETMANA 5: SOM DETECTIUS  

Ja tenim tots els elements necessaris i quatre setmanes de experiències per dir que: JA SOM 

DETECTIUS. I com a tal, som experts en descobrir grans missatges i misteris, que ningú en l’escola 

Cervantes hi ha viscut abans.  

Com a taller realitzarem un mural gegant on posarem el nostre ingeni i creativitat per davant. 

Descobrirem els últims misteris i treballarem la intel·ligència emocional, per tal de diferenciar la 

expressió i el sentiment que desprèn quatre diferents emocions: alegria, tristesa, ràbia i la por. 

Per a treballar-les realitzarem una gymkana de proves.  

Introduirem els jocs amb pilota, més concretament, iniciació al bàsquet. On treballarem 

l’equilibri, la resistència, precisió i sobretot el respecte de les normes del joc.  

Serà la última setmana que ens submergirem en les nostres piscines.  

Tant amb xicotets com amb els majors, anirem al riu a fer diferents jocs. Ens acomiadarem amb 

el nostre carnet de detectius 
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 CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES PRIMARIA 

 

FECHA DETECTIVE/ 
ELEMENT JOC GRAN 

 
PEL·LICULA 

 
TALLERES ESPORTS JOCS DE TAULA EIXIDA 

SEMANA 1       
(DEL 25 AL 29 J) 

“CAPA INVISIBLE” 
AIRE 

 
JOC DE PISTES 

 
ACE VENTURA 
DETECTIVE DE 

MASCOTAS 

GRANISSATS DE 
FRUITES OLIMPIADES AQUÀTIQUES JUNGLE SPEED FUNJUMP 

SEMANA 2            
(2 AL 6 JULIO) 

“ULLERES 
REFLECTANTS” 

AIGUA 
COLOR RUN 

 
SCOOBY DOO 

 
 

FEM ULLERES 
REFLECTANTS PAINTBALL AQUÁTIC EL CASTILLO DEL 

TERROR 
PISCINA PARQUE 

DEL OESTE 

SEMANA 3          
  (9 AL 13 JULIO) 

“LUPA GROGA” 
FOC PARACAIGUDES 

 
DETECTIVE CONAN CREACIÓN CODIS 

“QR” GEOCACHING AL RIU LOBOS DE 
CASTRONEGRO LLIT DEL RIU 

SEMANA 4           
(16 AL 20 JULIO) 

“MUNTANYA 
OCULTA” 

TERRA 
ESCAPE ROOM 

 
 

TADEO JONES POLSERA D’OLI GYNKANA CON SLACKLINE 
PEQUEÑOS 

DETECTIVES DE 
MONSTRUOS 

ESCAPE ROOM 

SEMANA 5         
(23 AL 31 JULIO 

7 DÍAS) 

“NOSALTRES” 
CREATIVITAT JOCS TEATRALS 

 
 

PANTERA ROSA TALLER CREATIU TIR AMB ARC I ORIENTACIÓ CLUEDO CUBE MUSEU DE 
BELLES ARTS 

*Todas estas actividades pueden sufrir variaciones o cambios debidos a fenómenos meteorológicos u otros factores.  

* Todos los días tendremos piscina, instaladas en el centro. Solo se utilizarán bajo supervisión de los monitores.  

http://www.avensport.com/


 

     
  www.avensport.com 

Carlos 648037915 
carlos@avensport.com 

 
CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES INFANTIL 

 

FECHA DETECTIVE/ELEMENT JOC GRAN TALLERES ESPORTS AVENTURA/MISTERI EIXIDA 

SEMANA 1       
(DEL 25 AL 29 

JUNIO) 

“CAPA INVISIBLE” 
AIRE 

 
GYMKANA QUADERN DE BITÀCORA I 

VESTIMENTA DE DETECTIU 
JOCS 

COOPERATIUS LA CAPA PERDUDA FUNJUMP 

SEMANA 2            
(2 AL 6 JULIO) 

“ULLERES 
REFLECTANTS” 

AIGUA 
VELADA D’AIGUA CREACIÓ DE LES NOSTRES 

ULLERES REFLECTANTS BALL LES PROFUNDITATS DEL 
MAR ……………………. 

SEMANA 3           
(9 AL 13 JULIO) 

“LUPA GROGA” 
FOC JOC DE PISTES TALLER DE CUINA 

JOCS 
D’EQUILIBRI I 
RESISTÈNCIA 

LA GRAN FLAMA LLIT DEL RIU 

SEMANA 4           
(16 AL 20 JULIO) 

“MUNTANYA 
OCULTA” 

TERRA 
JOCS INTERACTIUS PINTEM PAISATGES JOCS 

POPULARS 
CAP A LES GRAN 

MUNTANYES 
ESCAPE ROOM AL 

PATI 

SEMANA 5         
(23 AL 31 JULIO 

7 DÍAS) 

“NOSALTRES” 
CREATIVITAT 

JOCS DE 
INTEL.LIGÈNCIA 

EMOCIONAL 
MURALS CREATIUS INICIACIÓ AL 

BÀSQUET 
SOM NOSALTRES 

MATEIXOS LLIT DEL RIU 

*Todas estas actividades pueden sufrir variaciones o cambios debidos a fenómenos meteorológicos u otros factores.  

* Todos los días tendremos piscina, instaladas en el centro. Solo se utilizarán bajo supervisión de los monitores.  
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