


Empresa
 

Baildeport S.L. es una empresa dedicada a los servicios educativos y
proyectos deportivos que opera en toda la Comunidad Valenciana.

Nuestra gran experiencia en este ámbito, surge tras una línea de trabajo
continuo, asociado a conceptos como sacrificio y superación vinculado a

la gestión de actividades extraescolares lúdico-deportivas y educativas
para colegios públicos, concertados y privados. Además, también
trabajamos con diferentes tipos de actividades para asociaciones
culturales, asociaciones deportivas y personas de la tercera edad.
Nuestra empresa trabaja con un gran grupo docente de maestros,

profesores, pedagogos, psicólogos, técnicos y monitores muy preparados,
con una gran experiencia en este campo y con muchas ganas de trabajar

y superarse día a día.

 

Escuela de verano

La escuela de verano que propone nuestra empresa surge a raíz de una necesidad de organizar
y gestionar el tiempo libre y de ocio, en el que el principal protagonista, el alumnado, conocerá
nuevas actividades y trabajará nuevos contenidos no tratados en el aula de forma habitual.

Al terminar el curso escolar, finales de junio y durante todo el mes de julio, muchos alumnos
quieren dedicar este tiempo a divertirse con unas rutinas y unas pautas que les ayudan a
divertirse de una forma ordenada. Es por ello que, durante este periodo de tiempo, Baildeport
SL pone en marcha esta escuela extraescolar y complementaria.

La escuela de verano es un lugar donde el alumnado continúa con su rutina de ir al colegio y
donde vienen a divertirse, recrearse y a aprender cosas nuevas. Es un espacio de diversión y
aprendizaje, en el que sus hijos disfrutarán aprendiendo y conviviendo en grupo. Combinamos
tareas de contenido educativo, con actividades programadas para educar en el tiempo libre de
expansión y entretenimiento, así como actividades deportivas. 
Y, por otro lado, el hecho de matricular a sus hijos en este programa dentro del mismo centro
de estudios supone un punto de confianza y seguridad.

Horario:
El horario oficial previsto para la escuela es de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, con una
ampliación del horario de forma opcional. Por un lado, la escuela matinera que se imparte de
8.00h a 9.00h de forma gratuita (posibilidad de ofrecer empezar a las 7:30h) y, por otro lado, el
servicio de comedor de 14.00h a 15.30h.

A quién va dirigido:
La escuela de verano se ha programado para alumnos y alumnas de edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, es decir, todo el alumnado que esté cursando infantil o primaria, y que
tenga ganas de divertirse de una forma ordenada y estructurada. 



TEMÁTICA
La escuela de verano que propone Baildeport para

este año 2022 girará en torno a los musicales.
Nuestra escuela es un proyecto globalizado donde
el eje conductor de toda nuestra escuela serán los

musicales, vistos desde dentro. 
 

Es por ello que cada semana trabajaremos un
musical , realizaremos manualidades acorde a este,

talleres acorde al mundo teatral, crearemos un
escenario, aprenderemos a interpretar, cantar,

bailar… Y trabajaremos también lo que nos quiere
enseñar cada musical.

 
Esta temática, hace que la escuela sea llamativa
para el alumnado puesto que todas las semanas
cambiamos de musical y trabajaremos diferentes

temas y así romperemos con la monotonía.
 

Esto también nos ayudará a conocer las diferencias
y aceptarlas, al igual que en la vida, en nuestra

escuela también trataremos de transmitir valores
fundamentales, haciendo gran hincapié al respeto
entre compañeros, velando siempre porque todos

el alumnado se sienta integrado en el grupo, no
permitiendo malos gestos ni insultos y enseñando

a los más mayores a cuidar y ayudar a los más
pequeños.  

 
Todos los días realizaremos un taller relacionado
con la temática: aprenderemos que valores nos

enseña el musical en cuestión,  realizaremos con
nuestras propias manos todo lo relacionado con el
teatro (disfraces, decorados, carteles…), crearemos

y decoraremos nuestra escuela como un gran
teatro y cocinaremos algo relacionado con la
gastronomía del lugar donde el musical nos

transporte.   
 

Todos los días realizaremos una hora de deporte,
adaptando las sesiones a variar los deportes

semanales.
 





Comenzaremos el día 27 de junio tras la finalización del colegio y
terminaremos el 29 de julio. 

La escuela se organizará, en principio, por grupos separados de
educación infantil y educación primaria

Ambos grupos seguirán la misma programación, pero variando los
contenidos en función de la edad. 

El grupo se abrirá a partir de un mínimo de 10 alumnos y alumnas.

Cada monitor será el responsable de su grupo, además será el encargado
de recoger y entregar al alumnado en el horario establecido. 

La hora de entrada es a las 8.00h, si escogen la opción de escuela
matinera o a las 9:00h, en caso contrario. La hora de recogida será a las
14.00h o a las 15.30h si eligen la opción de comedor. También existe la
posibilidad de adelantar la hora de entrada a las 7:30h.  Es importante
respetar estas horas, solo se podrá entrar o salir en diferentes
horarios por motivos justificados y avisando previamente. 

La empresa proporcionará todo el material necesario para el desarrollo
de las actividades, no obstante, el alumnado que desee traer su material
escolar podrá hacerlo.

Lo que deben llevar los alumnados al campus diariamente es lo siguiente:

• Deberán llevarse el almuerzo todos los días y una botella de agua.
 • Ropa cómoda (a ser posible ropa deportiva).
 • Gorra
 • Bañador, chanclas y toalla
 • Crema solar

Los alumnos de primaria podrán acudir a la piscina del Parque del Oeste.
Irán dos días a la semana y el coste de la piscina lo tendrá que abonar
cada alumno/a. El alumnado acudirá andando a la piscina junto con el
monitor de su grupo más un apoyo. 



INSCRIPCIÓN: 
La inscripción se terminará el 15 de junio. Será vía formulario y recibiréis
una copia de vuestras respuestas que será el justificante de que está bien
entregado. Una vez abonada la escuela y reservada la plaza no se
devolverá el dinero.  

PAGO: 
Se realizará el pago como se seleccione en la inscripción: se podrá elegir
transferencia bancaria la cual la tendréis que realizar como máximo 15
días más tarde de hacer la inscripción para reservar la plaza o recibo
bancario, en este caso nosotros pasaremos el recibo una vez finalizado el
proceso de inscripción o en efectivo, que se os avisará el día que habrá
que traer el dinero antes de comenzar la escuela.

 
EXCURSIONES: 
Se valorará ,siempre dependiendo de la situación sanitaria, realizar
encuentros con otros colegios donde se organice nuestra escuela de
verano. En caso de que sea posible se realizará los viernes y se iría en
autobús al centro en cuestión donde los anfitriones tendrían preparado
algo relacionado con la temática. También los alumnos de primaria
tendrán la opción de ir a la piscina del Parque del Oeste 2 veces por
semana.

RECOGIDA:
Antes de comenzar la escuela se os mandará vía email un carnet. Este
carnet lo deberéis rellenar con los datos del alumno, tutores y una foto.
Lo deberá traer siempre en foto o en físico la persona autorizada para la
recogida del alumno. Por si alguien no lo trae en una situación puntual
también se podrá comprobar el DNI con las personas que hayáis
autorizado en la inscripción.

CONTACTO: 
Nuestra empresa siempre contactará con vosotros vía email, por lo que
os aconsejamos que añadáis nuestra dirección de correo electrónico a
remitentes seguros para que no os llegue a SPAM. Nuestra dirección es:
baildeport@gmail.com. 



PRECIOS:
El precio de la escuela de verano que ofertamos tiene el siguiente precio:

 
1 semana hasta las 14:00h -> 52€

1 semana hasta las 15:30 con tupper-> 68€
1 semana hasta las 16:00 con tupper-> 75€
1 semana hasta las 17:00 con tupper-> 80€

 
2 semanas hasta las 14:00h -> 100€

2 semanas hasta las 15:30 con tupper-> 130€
2 semanas hasta las 16:00 con tupper-> 142,5€
2 semanas hasta las 17:00 con tupper-> 152€

 
5 semanas hasta las 14:00h -> 220€

5 semanas hasta las 15:30 con tupper-> 290€
5 semanas hasta las 16:00 con tupper-> 318€
5 semanas hasta las 17:00 con tupper-> 340€

 
Comedor con catering -> precio a consultar dependiendo del número de

alumnos
 

Día suelto sin comedor hasta las 14:00h-> 15€
Día suelto con tupper hasta las 15:30h-> 18€
Día suelto con tupper hasta las 16:00-> 19€
Día suelto con tupper hasta las 17:00-> 20€

Matinera gratuita.
 

Importante: este año no se podrá ampliar la inscripción una vez transcurrido
el plazo.

 



INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/e1nErCkMUgcPEjXP6

https://forms.gle/e1nErCkMUgcPEjXP6


 

EMPRESA
Baildeport S.L. és una empresa dedicada als serveis educatius i projectes

esportius que opera en tota la Comunitat Valenciana. La nostra gran
experiència en aquest àmbit, sorgeix després d'una línia de treball

continu, associat a conceptes com a sacrifici i superació vinculat a la
gestió d'activitats extraescolars lúdic-esportives i educatives per a
col·legis públics, concertats i privats. A més, també treballem amb

diferents tipus d'activitats per a associacions culturals, associacions
esportives i persones de la tercera edat.

La nostra empresa treballa amb un gran grup docent de mestres,
professors, pedagogs, psicòlegs, tècnics i monitors molt preparats, amb
una gran experiència en aquest camp i amb moltes ganes de treballar i

superar-se dia a dia.
 

ESCOLA DE ESTIU 

L'escola d'estiu que proposa la nostra empresa sorgeix arran d'una necessitat d'organitzar i gestionar
el temps lliure i d'oci, en el qual el principal protagonista, l'alumnat, coneixerà noves activitats i
treballarà nous continguts no tractats a l'aula de manera habitual.

En acabar el curs escolar, finals de juny i durant tot el mes de juliol, molts alumnes volen dedicar
aquest temps a divertir-se amb unes rutines i unes pautes que els ajuden a divertir-se d'una forma
ordenada. És per això que, durant aquest període de temps, Baildeport SL posa en marxa aquesta
escola extraescolar i complementària.

L'escola d'estiu és un lloc on l'alumnat continua amb la seua rutina d'anar al col·legi i on venen a
divertir-se, recrear-se i a aprendre coses noves. És un espai de diversió i aprenentatge, en el qual els
seus fills gaudiran aprenent i convivint en grup. Combinem tasques de contingut educatiu, amb
activitats programades per a educar en el temps lliure d'expansió i entreteniment, així com activitats
esportives. 
I, d'altra banda, el fet de matricular als seus fills en aquest programa dins del mateix centre d'estudis
suposa un punt de confiança i seguretat.

Horari:
L'horari oficial previst per a l'escola és de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres, amb una ampliació de
l'horari de manera opcional. D'una banda, l'escola matinera que s'imparteix de 8.00h a 9.00h de
manera gratuïta (possibilitat d'oferir començar a les 7:30h) i, d'altra banda, el servei de menjador de
14.00h a 15.30h.

A qui va dirigit:
L'escola d'estiu s'ha programat per a alumnes i alumnes d'edats compreses entre els 3 i els 12 anys, és
a dir, tot l'alumnat que estiga cursant infantil o primària, i que tinga ganes de divertir-se d'una forma
ordenada i estructurada. 



TEMÀTICA
L'escola d'estiu que proposa Baildeport per a

aquest any 2022 girarà entorn dels musicals. La
nostra escola és un projecte globalitzat on l'eix

conductor de tota la nostra escola seran els
musicals, vistos des de dins. 

 
És per això que cada setmana treballarem un
musical , realitzarem manualitats concorde a

aquest, tallers concorde al món teatral, crearem un
escenari, aprendrem a interpretar, cantar, ballar… I

treballarem també el que ens vol ensenyar cada
musical.

 
Aquesta temàtica, fa que l'escola siga cridanera per
a l'alumnat perquè totes les setmanes canviem de

musical i treballarem diferents temes i així
trencarem amb la monotonia.

 
Això també ens ajudarà a conéixer les diferències i
acceptar-les, igual que en la vida, a la nostra escola

també tractarem de transmetre valors
fonamentals, fent gran recalcament al respecte

entre companys, vetlant sempre perquè tots
l'alumnat se senta integrat en el grup, no

permetent mals gestos ni insults i ensenyant als
més majors a cuidar i ajudar als més xicotets. 

 
Tots els dies realitzarem un taller relacionat amb la

temàtica: aprendrem que valors ens ensenya el
musical en qüestió, realitzarem amb les nostres

pròpies mans tot el relacionat amb el teatre
(disfresses, decorats, cartells…), crearem i

decorarem la nostra escola com un gran teatre i
cuinarem una cosa relacionada amb la

gastronomia del lloc on el musical ens transporte. 
 

Tots els dies realitzarem una hora d'esport,
adaptant les sessions a variar els esports

setmanals.
 
 
 





Començarem el dia 27 de juny després de la finalització del col·legi i
acabarem el 29 de juliol. 

L'escola s'organitzarà, en principi, per grups separats d'educació infantil i
educació primària

Tots els grups seguiran la mateixa programació, però variant els
continguts en funció de l'edat. 

El grup s'obrirà a partir d'un mínim de 10 alumnes.

Cada monitor serà el responsable del seu grup, a més serà l'encarregat
de recollir i entregar a l'alumnat en l'horari establit. 

L'hora d'entrada és a les 8.00h, si trien l'opció d'escola matinera o a les
9:00h, en cas contrari. L'hora de recollida serà a les 14.00h o a les 15.30h
si trien l'opció de menjador. També existeix la possibilitat d'avançar l'hora
d'entrada a les 7:30h. És important respectar aquestes hores, només es
podrà entrar o eixir en diferents horaris per motius justificats i avisant
prèviament. 

L'empresa proporcionarà tot el material necessari per al
desenvolupament de les activitats, no obstant això, l'alumnat que desitge
portar el seu material escolar podrà fer-lo.

El que han de portar els alumnats al campus diàriament és el següent:

• Hauran d'emportar-se l'esmorzar tots els dies i una botella d'aigua.
 • Roba còmoda (si pot ser roba esportiva).
 • Gorra
 • Vestit de bany, xancletes i tovallola
 • Crema solar

Els alumnes de primària podran acudir a la piscina del Parc de l'Oest.
l'Iran dos dies a la setmana i el cost de la piscina l'haurà d'abonar cada
alumne/a. L'alumnat acudirà caminant a la piscina juntament amb el
monitor del seu grup més un suport. 



INSCRIPCIÓ: 
La inscripció s'acabarà el 15 de juny. Serà via formulari i rebreu una còpia
de les vostres respostes que serà el justificant que està ben entregat. Una
vegada abonada l'escola i reservada la plaça no es retornarà els diners. 

PAGAMENT: 
Es realitzarà el pagament com se seleccione en la inscripció: es podrà
triar transferència bancària la qual l'haureu de realitzar com a màxim 15
dies més tard de fer la inscripció per a reservar la plaça o rebut bancari,
en aquest cas nosaltres passarem el rebut una vegada finalitzat el procés
d'inscripció o en efectiu, que se us avisarà el dia que caldrà portar els
diners abans de començar l'escola.

 
EXCURSIONS: 
Es valorarà ,sempre depenent de la situació sanitària, realitzar trobades
amb altres col·legis on s'organitze la nostra escola d'estiu. En cas que siga
possible es realitzarà els divendres i s'aniria amb autobús al centre en
qüestió on els amfitrions tindrien preparat una cosa relacionada amb la
temàtica. També els alumnes de primària tindran l'opció d'anar a la
piscina del Parc de l'Oest 2 vegades per setmana.

RECOLLIDA:
Abans de començar l'escola se us manarà via email un carnet. Aquest
carnet l'haureu d'emplenar amb les dades de l'alumne, tutors i una foto.
Ho haurà de portar sempre en foto o en físic la persona autoritzada per a
la recollida de l'alumne. Per si algú no ho porta en una situació puntual
també es podrà comprovar el DNI amb les persones que hàgeu autoritzat
en la inscripció.

CONTACTE: 
La nostra empresa sempre contactarà amb vosaltres via email, per la qual
cosa us aconsellem que afegiu la nostra adreça de correu electrònic a
remitents segurs perquè no us arribe a SPAM. La nostra adreça és:
baildeport@gmail.com. 



PREUS:
El preu de l'escola d'estiu que oferim té el següent preu:

 
1 setmana fins a les 14:00h -> 52€

1 setmana fins a les 15.30 amb tupper-> 68€
1 setmana fins a les 16.00 amb tupper-> 75€
1 setmana fins a les 17.00 amb tupper-> 80€

 
2 setmanes fins a les 14:00h -> 100€

2 setmanes fins a les 15.30 amb tupper-> 130€
2 setmanes fins a les 16.00 amb tupper-> 142,5€
2 setmanes fins a les 17.00 amb tupper-> 152€

 
5 setmanes fins a les 14:00h -> 220€

5 setmanes fins a les 15.30 amb tupper-> 290€
5 setmanes fins a les 16.00 amb tupper-> 318€
5 setmanes fins a les 17.00 amb tupper-> 340€

 
Menjador amb servei de catering -> preu a consultar depenent del nombre

d'alumnes
 

Dia solt sense menjador fins a les 14:00h-> 15€
Dia solt amb tupper fins a les 15:30h-> 18€
Dia solt amb tupper fins a les 16.00-> 19€
Dia solt amb tupper fins a les 17.00-> 20€

Matinera gratuïta.
 

Important: enguany no es podrà ampliar la inscripció una vegada
transcorregut el termini.

 



INSCRIPCIÓ:

https://forms.gle/e1nErCkMUgcPEjXP6

https://forms.gle/e1nErCkMUgcPEjXP6



