Escola d’Estiu 2017: El Reciclatge
Aquest estiu L’interestatal aterrarà al planeta Terra, en concret a
Jesuïtes Poble Sec per a descobrir el funcionament de l’ús del reciclatge
que fan els humans. Preocupat pel seu planeta, on tot es va desintegrant
per culpa de la alta contaminació que pateixen, vol descobrir com ho fan a
la Terra per a que tot funcioni tant i tant bé gràcies al reciclatge que en
fan dels seus productes. Ens pregunta si el podem ajudar i nosaltres,
sempre disposats a ajudar a les persones, li diem que SI!
Haurem de dissenyar un pla per a que l’interestatal pugui recopilar tot
tipus d’informació i pugui endur-se-la al seu planeta per poder ensenyar-la.
Cada cop que treballem amb material que es pugui reciclar li adjudicarem
un color i anirem posant-li peces de roba del color a l’interestatal per a que
així, un cop arribi a casa seva recordi per a que serveix i a quin color li
correspon cadascun dels contenidors de reciclatge.
A més li ensenyarem a fer coses com:
- Un moneder amb un bric de llet i velcro adhesiu.
- Pintar gots de vidre florescents. Aquesta pintura es veu a la nit.
- Testos amb pots per fer créixer plantes que renovin l’oxigen del planeta

LLISTAT D’ACTIVITATS QUE REALITZEM A L’ESCOLA D’ESTIU:
-

Tallers setmanals relacionats amb el centre d’interès.

-

Jocs cooperatius per grups i amb tota l’escola d’estiu.

-

Jocs d’aigua.

-

Jocs d’enginy.

-

Teatre/joc simbòlic.

-

Sortides al parc de Montjuïc.

-

Sortida a l’escola Jesuïtes el Clot ( inflables d’aigua, escuma, piscinetes)

-

Piscina del poliesportiu Can Ricart.

-

Sortida a la platja amb el grup de grans.

-

Cinema

-

Gimcanes

-

Jocs de rol

-

Circuits amb obstacles al gimnàs.

-

Remullada i piscines petites a l’escola.

-

Motivacions per part dels monitors.

-

Murals, decoració de l’espai.

-

Relleus

Les activitats estan relacionades amb el centre d’interès de l’escola d’estiu. Aquest any, el reciclatge
desencadena la petita “aventura” d’activitats. Els jocs estaran relacionats amb cadascun del tipus de reciclatge
que podem practicar, i així durant la setmana podem treballar, a partir del joc, el significat, el rerefons i els
valors més importants pel nostre dia a dia.

