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Edat: de 3 a 12 anys
De 9:00 a 14:00 h al Col·legi Sanchis Guarner
Juliol i Agost (mes complet) 80 € - 15 dies 45 €
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OBJECTIUS

OBJECTIUS

Aquest estiu viatjarem amb la màquina del temps per les diferents
èpoques que els nostres avantpassats han pogut viure, explorant les
diferents arts que ens han deixat.
Els xiquets i xiquetes descobriran la pintura, l’escultura, la música i
dansa i, fins i tot, el teatre i el cine. A més, no ens oblidem de les arts
reciclades, amb les quals podem realitzar moltíssimes activitats.
Amb aquest temàtica no sols volem donar-li una ambientació divertida,
sinò que pretenem aprofundir de manera educativa amb els aspectes
artístics i històrics tant d’altres cultures com de la nostra pròpia.
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ACTIVITATS
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Cada dia es treballarà un art. Els dilluns serà el dia de la pintura i l’escultura; els
dimarts la música i la dansa; els dimecres el teatre i el cine, i els dijous les arts reciclades. Els divendres es dedicaran a visites i excursions.
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RACONS: Gaudirem de cinc racons on farem diferents activitats.
Racó musical: per escoltar i aprendre estils i cançons variades
Racó de pintura i dibuix: la prioritat d’aquest racó serà la creativitat dels xiquets i
xiquetes
Racó de ball: mitjançant coreografies i amb estil lliure
Racó de jocs de taula: introduirem als xiquets i xiquetes en jocs tradicionals
Racó d’anglès: es realitzaran jocs amb llengua anglesa, adaptats a les seues edats.
A la resta de racons també estarà present l’anglès com a qüestió transversal
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JOCS INTERIORS I TALLERS: tindrem una programació amplia i variada de jocs,
activitats i tallers amb els quals emprendre el viatge per les diferents èpoques històriques i les seues disciplines artístiques, tot amb una ambientació divertida.
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ACTIVITATS EXTERIORS: Es duran a terme jocs d’exterior, mitjançant activitats
lúdiques per tal de treballar aspectes com la psicomotricitat, el joc en equip o la
imaginació. Es primaran aspectes recreatius com la cooperació i la relació entre els
xiquets i xiquetes.
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VISITES I EXCURSIONS: Rebrem visites de persones vinculades amb les diferents arts, per conèixer de primera mà la vida al voltant de la música, la pintura i la
literatura. També realitzarem alguna excursió a instal.lacions municipals, i visitarem la
piscina per gaudir junt amb els companys i companyes de l’Escola Multiesportiva.
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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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