
UN ESTIU DE 5 SENTITS

OBJECTIUS
 

La vista, el tacte, el gust l’olfacte i l’escolta formen una part important de 
tots/es nosaltres. És per aquest motiu, que cal fomentar-los per a poder 
experimentar i ser conscients de tot allò que ens aporten.
Aquest estiu, des de l’escola educativa volem anar un poc més enllà i ho 
farem per mitjà de jocs, tant a l’aire lliure com activitats d’interior, on els 
cinc sentits estaran sempre molt presents.
Per mitjà de gimcanes i altres jocs/activitats lúdiques treballarem 
aspectes com la pintura, la música, la cuina, etc. Però a més, no 
ens oblidem del reciclatge, tan important per a la societat actual. 
Per altra banda, també es realitzaran excursions, es rebran visites i es faran 
tallers que permetran a tots/es els xiquets/es gaudir un poc més de l’estiu.

Edat: de 4 a 12 anys
De 9:00 a 14:00 h al IES Xebics

Juliol i Agost (mes complet) 80 € - 15 dies 45 €

UN ESTIU DE 5 SENTITS
ACTIVITATS

Les activitats d’exterior estaran compostes per gimcanes o activitats en grans 
grups on els cinc sentits estaran molt presents.
Les activitats d’interior seran dividides de la següent manera:
- Dilluns · Pintura.
- Dimarts · Cuina.
- Dimecres · Música.
- Dijous · Activitats reciclades. 
- Divendres · reservat a visites, excursions o tallers especials.
Per altra banda, també cal tindre en compte que estem en estiu i fa molta 
calor, per això, cada dia realitzarem algun joc d’aigua o ens banyarem. 
A més, dedicarem el final del dia al treball per racons, on cada xiquet/a podrà elegir:
- Racó de ball, on es fomentarà l’expressió corporal mitjançant coreografies 
d’estil lliure. 
- Racó de jocs de taula, el qual aproximarà als xiquets/es als tradicionals jocs 
de taula, a més d’aprendre de nous.
- Racó de pintura i dibuix, un racó dedicat a fomentar la creativitat dels 
xiquets i les xiquetes.
- Racó d’anglés, on es treballarà l’anglés de manera transversal mitjançant 
divertits jocs.
- Racó de plastilina, en el qual els xiquets/es podran fomentar la seua 
creativitat modelant.

IMPORTANT PORTAR
Diàriament: Aigua, esmorzar, una gorra, cream solar i sabates lligades.
Per a deixar a l’escola durant tot l’estiu: Banyador, tovallola de bany, sabates 
d’aigua (preferiblement lligades) i una muda de recanvi.
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INSCRIPCIONS
La inscripció de totes les escoles d´estiu es realitzarà a la piscina 

municipal d’Ondara fins el 21 de Juny.

966 477 029 - 678 478 279

EDUCATIVA

E S C O L A  D ’ E S T I U O n d a r a  2 0 1 9

* La forma de pagament es realitzarà en efectiu o en targeta.
*L’inscripció es realitzarà una volta s’haja formalitzat el pagament de la 

plaça. Places llimitades.


