VIDA SANA I NATURA
Escola de Pasqua del 3 al 6 d’abril
S'acosta el bon temps i això ens permet realitzar un fum d'activitats a la natura. I açò mateix, és el
que durem a terme en esta escola de Pasqua, descobrir un poquet més la natura, les plantes i el
nostre entorn, ah! I també respectar-les i cuidar-les.
En este viatge de quatre dies, ens acompanyaran dues fulles molt simpàtiques i amigues entre
elles. Una d'elles és Ferran, una fulla d'arbre perenne. Li encanta contar contes, muntar en bici i
patinet, cuinar i reciclar els envasos que utilitza. Per altra banda, trobem a Elisa, una jove fulla
d'arbre caduc, que des de fa molt de temps té una gran afició pels esports a la natura, la cuina
saludables i la reducció de gasos tòxics a l'atmosfera.
Ells estan disposats a viure quatre fantàstics dies a l'escola Cervantes, volen ensenyar tot allò que
saben respecte la cuida de la natura, amb l'objectiu de fer d'este món un món millor. ¿Vols
participar d'este magnífic viatge?

Edat
L'escola d'estiu va dirigida a xiquets de 3 a 12 anys. Dividits per grups els alumnes segons les edats,
i adaptant totes les activitats segons les capacitats de cadascú d'ells, tant físiques com cognitives.

Estos són els grups que es realitzen:
GRUP 1
- Infantil 3 anys
- Infantil 4 anys
- Infantil 5 anys
- Primària 1r i 2n
GRUP 2
- Primària 3r, 4t
- Primària 5é i 6é

Estos grups podran variar depenent el nombre de xiquets
Metodologia
- La nostra escola de Pasqua està pensada d'una forma global, però podent assistir dies solts sense
tenir la sensació de perdre's gens, ja que les activitats s'inicien i acaben en el mateix dia.
En dividir en grups, cada xiquet té les seues activitats, tallers i jocs adaptats a la seua edat, amb els
seus monitors especialitzats en cada grup. Tallers educatius i de coneixement general adaptats a
les edats dels participants són la tònica general de l'escola de Pasqua.
Horaris

NOTA: Els horaris són orientatius i poden variar per diversos motius (inclemències del temps)

Infantil

Primaria

