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Edat: de 0 a 3 anys
De 9:00 a 14:00 h a l’Escola Infantil Municipal
Juliol i Agost (mes complet) 80 € - 15 dies 45 €
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Els primers anys de vida ens proporcionen moltes cosses que ens
serviran per a tindre una estabilitat i poder “fer-nos grans” a tots els
nivells. Les tres paraules clau a partir de les quals van formant-se els
processos superiors del coneixement, la intel·ligència i el llenguatge
són ACCIÓ, CREACIÓ i EMOCIÓ, i seran els nostres eixos fonamentals.
Es pretén crear experiències per l’autoconeixement, el descobriments,
les relacions socials i l’autonomia a través del moviment, que dona als
xiquets i xiquetes un desenvolupament de les seues capacitats, generant confiança en si mateix i una major autoestima.
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Al voltant d’una riquesa de diferents situacions, jocs i activitats, amb els sentits com a protagonistes, així és com crearem estímuls sensorials per a potenciar l’aprenentatge integral dels xiquets i xiquetes.
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No ens podem oblidar de l’educació emocional que serà un dels pilars fonamentals d’aquest estiu.
TALLERS D’ACCIÓ: a través de la psicomotricitat i activitats lúdiques amb
les quals descobrir situacions quotidianes novedoses per a les xiquetes i
xiquets. L’aigua també serà un element a descobrir al llarg de l’estiu.
TALLERS DE CREACIÓ: mitjançant l’art i la experimentació potenciarem la
creativitat, perquè amb l’art activarem la imaginació i la búsqueda de noves
possibilitats d’expressió.
TALLERS D’EMOCIÓ: els contes i el teatre seran els nostres recursos per
a treballar aquestos aspectes, amb la interacció i participació com a base de
les activitats.
ACTIVITATS EN FAMILIA: els pares i mares sereu també importants en
aquest projecte, i per això es realitzarà una reunió prèvia abans de l’inici, i
mensualment programarem un espai de participació conjunta amb els menuts i menudes.
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Diàriament: Aigua, tovalloletes, bolquers, gorra, esmorzar.
Per a les activitats d’aigua: Banyador posat de casa, sabates d´aigua, tovallola de bany.
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La inscripció de totes les escoles d´estiu es realitzarà a la piscina
municipal d’Ondara fins el 22 de Juny.

966 477 029 - 678 478 279
* Per a que les escoles es puguen realitzar es necessitarà un
mínim d´alumnes inscrits.
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