15/05/17

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES D’EDUCACI
D’EDUCACIÓ
DUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

TOT UN MÓN PER DESCOBRIR!
Com cada estiu, l’escola proposa el casal d’estiu “ JULIOL A L’ESCOLA“, un espai lúdic on els
infants gaudeixen d’activitats ben diverses i comparteixen les seves experiències i coneixements
amb la resta de companys. Treballem valors com la cooperació i la col·laboració, la solidaritat, el
respecte i l’amor, tot emprant-los en el joc i l’activitat com a eina per a l’educació integral dels
infants.
La proposta educativa és ben variada: activitats d’informàtica, esportives, jocs d’aigua a la
piscina, manualitats, activitats musicals de dansa i ritme, en anglès (singing, dancing, sports,
speaking, listening & english tales ), activitats de reflexió i cooperació, tallers de cuina, i sortides
a diversos centres, entitats i espais culturals de Lleida.
L’equip de monitors prepara amb il·lusió i entusiasme totes i cadascuna de les activitats per tal
que els infants en gaudeixin, i no només els més petits, sinó també els més grans. Es treballa
per grups d’edats i es realitzen jocs i manualitats adaptades a les habilitats i destreses de cada
infant; esforç recompensat amb el somriure de cada participant del “Juliol a l’Escola”.
“Juliol a l’Escola” és un casal d’estiu obert a tots aquells infants que desitgin passar els matins
de juliol tot jugant i relacionant-se amb amics, ja siguin alumnes del centre o d’altres centres.
L’estiu passat vam descobrir 20 oficis quotidians. Alumnes i monitors vam aprendre quines
tasques duen a terme alguns dels nostres pares i mares i, finalment, vam poder celebrar la
primera “Festa Major del Juliol a l’Escola!”.
Enguany el centre d’interès del “Juliol a l’Escola” serà SAFA EXPLORERS.
EXPLORERS. Atesa la bona
acceptació, per part de les famílies els dos darrers cursos d’assistir a un CASAL BILINGÜE,
BILINGÜE
aquest any també es potenciarà l’ús de la llengua anglesa tot incloent un gran nombre
d’activitats en anglès i, a l’equip de monitors, s’inclourà un monitor de parla anglesa.
Us convidem a explorar aquest món de vivències i descoberta de les meravelles que ens
envolten. La diversió està garantida !
Per tal d’informar-vos amb més detall us convidem a la reunió informativa que es realitzarà el
proper dia 31 de maig a les 17.30
17.30 h al col·legi. Hi haurà servei de guarderia.

Cal retornar la butlleta d’assistència al tutor/a del vostre fill/a fins al dia 26 de maig de 2017
2017.
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