
ESCOLA
D'ESTIU 2022

VIGILANTS DEL PLANETA 
El món a les nostres mans.

 



FUNDAMENTACIÓ
Estem davant tota una generació de xiquets/es que
creixerà en un món que s'ha tornat més hostil i incert a
conseqüència del clima canviant i la degradació del
medi ambient. Amb el propòsit de protegir els xiquets i
xiquetes del món i fer efectius els seus drets, és la
nostra obligació com a éssers humans assumir la
responsabilitat i actuar immediatament per a millorar el
futur de tots/as. 



Fan entrada a la nostra Escola dos estranys personatges:
Elektra i Elektro, aquest és el seu nom, però què fan a la
nostra Escola?. Molt senzill, han vingut a demanar-nos ajuda.
Elektro i Elektra, ens compten, que no fa massa anys, tenien
unes forces ocultes que els ajudaven a regular el nostre
medi ambient: utilitzant aqueixa energia podien fer que
ploguera si era necessari, que fera vent sense que fora
excessiu, que fera calor, però no massa, per a poder tindre
estiu, que nevara a les muntanyes per a tindre aigua durant
l'any, que les nostres mars anaren nets…., però d'algun
temps ençà l'energia no els respon i no poden controlar el
clima en la Terra, provocant, inundacions, huracans,
incendis, sequeres…. Aconseguiran recuperar les seues
energies i regularan el clima del planeta Terra?

AMBIENTACIÓ



DATES:  Desde el 27/6 fins al 5/8 COMPLET
Dividit en cuatre periodes:
Del 27/06 a l'1/07
Del 4 al 15/07
Del 18 al 29/07
De l'1 al 5/08

HORARIS
Aula matinal:  de 8:15 a 9.00h
Activitat: de 9 a 13h; 
Ampliació : de 13h a 13:30.

DESTINATARIS
Xiquets i xiquetes nascuts entre 2018 y 2010
RATIO MÀXIMA: 1/15

LLOC: CEIP L'HEREU. Excepte la setmana del
27/06 al 1/07, lloc per concretar.



QUÈ FAREM A
L'ESCOLA?
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12:30 H

13:00H

13:30H

PLA D'ACTIVITATS

Matinera (Opcional)

Control de Recepció, Acolliment i Presentació de la Jornada (ambientació)

ESPAI DE DEBAT: Un món millor. Idees relacionades amb el tema i que
puguem enllaçar amb l'activitat posterior. Els xiquets/es proposen
lliurement.

ACTIVITAT TEMÀTICA: Taller manualitats, jocs cognitius,
experimentació...

ESMORZAR

ACTIVITAT D'OCI I TEMPS LLIURE: Gran joc, tècniques i jocs de grup,
esports...

TALLERS I/O ACTIVITATS SENSE TEMÀTICA ESPECÍFICA RELACIONADA AMB
L'ESCOLA. Educació en valors: Relaxació, Danses, Cançons...

Conclusió del matí i tècniques de comiat

Comiat de els/as menors. Inici ampliació opcional.

Final periode ampliació.



METODOLOGIA
La metodologia que usarem no pot ser
una altra que la que correspon a la
infància: el joc i l'exploració, la cerca
de la fantasia i el descobriment
autònom

1

2 3Les activitats, tallers, jocs i dinàmiques es
duran a terme de manera grupal. Partim
de la idea que la intervenció grupal és un
instrument metodològic que millora el
rendiment en aquells aspectes de
carència de caràcter psicoeducatiu. A
més, els grups són llocs d'aprenentatge
col·lectiu i de solidaritat

L'intercanvi d'experiències i opinions és un
element didàctic en els tallers, activitats i
jocs grupals, genera llaços de confiança i
solidaritat.



CONTACTE
ELIAS BAGAN

eliasbagan.auca@gmail.com
 

644 365 694
 

INSCRIPCIONS FINS EL 14 DE JUNY

Alta Escola d'Estiu Borriol 2022 - Auca Projectes
Educatius (aucaextraescolares.es)

https://aucaextraescolares.es/alta-escuela-de-verano-ceip-teodoro-llorente-2022/

