
L'escola de nadal o cap d’any, dins dels esforços i programes per a afavorir 
la conciliació de la vida familiar i laboral, està plantejada per a cobrir horaris 
incompatibles en les famílies durant les vacances escolars d’hivern. A més, proposem 
un projecte d'oci sa, diferent i en un entorn familiar per als menors. 

L'escola està dirigida a totes les xiquetes i xiquets del centre, establint-se grups 
d'Infantil i Primària.  

La temàtica general utilitzada per a este projecte és les ciències a 
les vacances d’hivern, fent també especial menció a valors 
com a solidaritat, oci, educació cívica, etc. Este programa també és 
una via per a reforçar els eixos transversals de l'educació en valors, 
així com proporcionen un suport a l'aula, afavorint al seu torn la 
creativitat i el desenvolupament de destreses especifiques. 

Objectius: 

Facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar. 
Conscienciar els xiquets/es de la importància del reciclatge. 
Interioritzar el mètode científic com font de coneixement i 
desenvolupament humà. 
Desenvolupar hàbits de consum responsable: evitant el 
malbaratament i compres compulsives. 
Fomentar el respecte i la tolerància cap als altres. 
Gaudir d'un oci sa, creatiu i estimulant. 

Metodologia: 
La metodologia que emprem és fonamentalment participativa, utilitzant activitats 
dinàmiques. La cooperació i solidaritat són valors imprescindibles per a aquest 
projecte convertint-se en una ferramenta perfecta per a desenvolupar actituds 
favorables, tant en el creixement personal com l'educació dels menors. 

Calendari / Dates: 

Consultar comunicado del AMPA.

Espais: 

Pel fet que la majoria de les activitats són col·lectives, els espais ideals a utilitzar són: 
aules d’ús múltiple, taules de col·lectivitats, gimnàs, patis de jocs, etc. 

activitats extraescolars i complementàries 

Escola de cap d’any / d’hivern 



Aquests dies jugarem i ens divertirem amb experiments, robòtica, disseny aplicat i moltes més experiències. 
Els continguts estan programats segons etapes evolutives dels xiquets i xiquetes, dividida en tres grans 
blocs segons l'edat i maduresa dels participants. 
Tallers de jocs, manualitats, música, esportius ... (alguns d'ells en anglès), conformen la programació d'estos 
dies tan especials. La filosofia “STEAM” (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) està present 
en moltes de les activitats plantejades, amb experiments, experiències lúdiques col·laboratives, creació 
artística o, fins i tot, matemàtiques divertides. 

divendres, 23 de desembre de 2022 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

- Presentació   - Decorem l’aula

Esmorzar 

Taller: 
Decoració 

Taller: 
Decoració 

 Desitjos d’hivern 

dilluns, 26 de desembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Arbre de Nadal 

Esmorzar 

Nose, the Snowman 

 Games: Put your reindeer's nose 

dimarts, 27 de desembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Pare Noel Reindeer 

Esmorzar 

White Christmas Centerpiece 

Gimcana d’hivern 

dimecres, 28 de desembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Marc Nadalenc 

Esmorzar 

Taller: Gingerbread & Candycane  

 Jocs: Puzzle 

Escola de cap d’anyprogramació 

dijous, 29 de desembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Pinces de roba nadalenques 

Esmorzar 

White Christmas Centerpiece 

Guided games: Cold feet & Te Hide 

divendres, 30 de desembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Reindeer Christmas Headband 

Esmorzar 

Reindeer hat 
Christmas 

candles 
Santa Pop Corn 

 Games: colours stars. 

Dilluns , 2 de decembre de 2021 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

New year’s eve 

Esmorzar 

Taller: Elf Craft 

 Jocs: Olimpiada d/hivern. 



dimarts, 3 de gener de 2023 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Conta-contes: Hivern en la teua ciutat 

Esmorzar 

Taller: Nits de Neu 

 Jocs: Olimpiada valenciana d/hivern. 

dimecres, 4 de gener de 2023 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Taller: Els reis de la ciència 

Esmorzar 
Ja arriben els reis: 

què vuic? 
Ja arriben els reis: La meua carta 

 Guided games. All Ball 

Escola de cap d’anyprogramació 

dijous, 5 de gener de 2023 

3 a 5 anys 6 a 8 anys 10 a 12 anys 

Taller: fabrique els meus joguets 

Esmorzar 

Guided games. Fi de festa  i / o 
Jocs: tradicionals valencians 

Els nostres projectes en general i aquest d’Escola 

d'Hivern i Cap d’Any en particular, han sigut 

redissenyats atenent les circumstàncies que 

la COVID ha provocat en les nostres vides. 

Tornarem a relacionar-nos amb els nostres iguals 

i reprendrem activitats de joc, experimentació, 

descobriments... però en totes les mesures que en 

cada moment calga implementar. 

És necessari que tornem a una socialització 

completa, a començar a assumir noves normes de 

convivència, a potenciar encara més l'educació 

per a la salut i la importància de la Ciència. 

La responsabilitat és màxima. 

 

Les activitats proposades poden variar per a 
adaptar-les a les edats dels participants, 
grups, espais, etc. 


