
D I A  1 8  Í  D E L  

2 3  A L  2 6   

D ´ A B R I L  D E  2 0 1 9

Escola de 
Pasqua 

C.P Cervantes

Més informació 
www.cpcervantes.com
 



 

 

 

ESCOLA DE PASQUA 

Per fi arriba la Pasqua!, un moment de l’any de festa, celebració i bon temps. Aquest any a la 
nostra escola de Pasqua n’ha arribat un missatge de tres xiquets/es: Zen, Tala i Neco  que 
viuen a Obsomi, un planeta molt lluny del nostre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquets tres amics abans vivien a Trendy un altre planeta que actualment està destruït i buit, i 
no degut alguna catàstrofe natural sinó per les persones que vivien en ell. Les seues accions, la 
poca conscienciació per cuidar el medi ambient, les desigualtats socials, econòmiques... havien 
fet que el planeta desaparegués.  

Al missatge, els tres amics ens volen alertar el que pot passar al nostre planeta Terra si no 
cuidem la natura, la societat, les relacions de pau entre les persones, la prosperitat. Ells es 
varen adonar tard dels diferents problemes que tenia el seu planeta, i ara ja han fet tard. Zen, 
Tala i Neco volen construir altra civilització al nou planeta en el qual viuen, Obsomi i necessiten 
la nostra ajuda. Volen conèixer accions i activitats que ajuden a créixer positivament el seu 
planeta. Ens proposen que cada dia realitzem activitats relacionades amb un bloc temàtic com 
són: el medi ambient, societat, prosperitat i la pau entre les persones. Que com bé creuen 
aquests amics, son pilars importants per al desenvolupament positiu del planeta.   

Nosaltres, al nostre país, ens hem compromès a complir el objectius establers en l’agenda 
2030. 17 objectius que amb accions i canvis volem assolir. Per aquest motiu als nostres tres 
amics de Obsomi, els ensenyarem les propostes que durem a terme per poder-los aconseguir, 
així d’aquest mode els podem mostrar que fem nosaltres per mantenir sa el nostre planeta.  

Ells també ens ensenyaran jocs, taller, aventures... que saben fer o han realitzat anys enrere. A 
canvi nosaltres els ensenyarem i coneixerem jocs típics del temps de Pasqua a la nostra ciutat, 
com pot ser: botar a la corda, volar el catxerulo, cuinar una mona, decorar un ou, jugar al 
sambori, esports... En definitiva, en aquesta escola de Pasqua tenim el objectiu de educar 
durant quatre dies a diferents xiquets i xiquetes en la conscienciació i la cura del nostre 
planeta, sempre sense deixar de banda el joc, la diversió, la investigació i la creativitat. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓ:  

HORA Dijous 18 

Societat 

Dimarts 23 

Alianzas 

Dimecres 24 

Medi Ambient 

Dijous 25 

Prosperitat 

Divendres 26 

Pau  

9:00-9:30h Assemblea 

matinera 

Assemblea 

matinera 

Assemblea matinera Assemblea 

matinera 

Assemblea 

matinera 

9:30-10:30h Jocs de 

benvinguda 

Jocs amb 

moviment 

Jocs tradicionals de 

Pasqua 

Jocs tradicionals 

de Pasqua  

Creació del 

catxirulo  

10:30-11:30h Esmorzar i temps lliure dirigit 

11:30-13:00h Activitats 

esportives de 

col·laboració 

Gimcana de proves 

cooperatives i 

esportives  

Activitats de reciclatge Taller de cuina  Eixida al riu  

13:00-13:45h Taller de 

desigualtats 

Taller de emocions Taller molinets 

de vent 

Pintem i 

decorem l’ou de 
Pasqua 

Eixida al riu  

13:45-15:30h                                               DINAR  

15:30-16:45h Conta contes Taller de pintura  Peli Conta contes Festa de 

comiat  

17:00h                                               EIXIDA 

 

 

 

 

 


