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TOT PER L’AIRE_animació, ofereix l'Escola de Nadal/hivern com un ambient lúdic i 

vacacional fóra del calendari escolar, fomentant l'entreteniment i l'educació en valors, 

sempre per mitjà d'un aprenentatge basat en la diversió.  

 

Mitjançant la nostra Escola de Nadal ajudem a conciliar la vida familiar i laboral, a un 

preu ajustat als serveis que s'ofereixen i a les necessitats de cada família. Al mateix 

temps, els xiquets, que en definitiva són els usuaris, passen una part de les seues 

vacances de la manera més amena i acollidora possible.  

 

Durant l'escola organitzem dinàmiques i jocs de presentació i integració perquè tots els 

assistents ens coneguem des de l'inici. Realitzem tallers (manualitats, reciclatge, medi 

ambient, cuina…) relacionats amb la temàtica triada.  

 

Cal destacar que encara que el projecte estiga completament desenvolupat quant als 

horaris i activitats que es vagen a realitzar, sempre es tindrà en compte l'estat d'ànim i 

acceptació per part dels xiquets per tal de dur-los a terme. S'adaptarà depenent de 

l'interès i gaudiment de cada activitat. No cal oblidar que és el seu temps vacacional, i 

estant en un centre d'estudis, el més important és que no es convertisca en una rutina 

acadèmica per a ells. 

 

La durada de l'escola serà del 23 de desembre al 5 de gener. També està l'opció de 

dies solts; oferint la possibilitat de diferents horaris que comprenen des de les 7:30 h 

(matinera) fins a les 17:00 h. 

 

En finalitzar la nostra aventura us obsequiarem amb un video amb els millors moments 

que hem compartit. 
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OBJECTIUS 

 

- Oferir a xiquets i xiquetes un espai lúdic d'aprenentatge amb diversitat d'opcions 

d'oci, individual i en grup per al gaudiment de les seues vacances. 

- Contribuir al desenvolupament de les seues habilitats socials i de relació. 

- Reforçar els hàbits i/o actituds, com la cura dels materials i espais que usen i el 

respecte al medi ambient.  

- Augmentar les seues capacitats intel·lectuals, sensitives i de concentració. 

- Ampliar l'expressivitat i la creativitat. 

- Aprendre a relaxar-se. 

- Estimular i sensibilitzar les relacions amb el medi i amb les altres persones. 

- Oferir-los mitjans perquè plasmen el seu món intern. 

- Aprendre a través del joc i l'experiència. 

- Cercar l'aspecte lúdic de quantes activitats es realitzen. 

- Prioritzar els processos d'experimentació. No és tan important el resultat final, sinó 

l'actitud amb la qual es viuen les experiències. 

- Crear un model de grup diferent al curs escolar, amb més participació en les 

decisions i disseny de les activitats. 

- Tenir una actitud de respecte cap a les característiques dels altres, deixant de costat 

actituds discriminatòries i desenvolupant habilitats socials i d'integració. 

- Fomentar la participació, aprenent la importància del treball en equip desenvolupant 

actituds d'ajuda, col·laboració i cooperació.  

- Respectar i cuidar el medi ambient. 

- Aprendre a valorar i aprofitar tots els mitjans i materials quotidians. 
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DESTINATARIS 

 

El grup de participants serà d'edats compreses entre els 3 i 12 anys, realitzant 

separació de grups per edats segons el nombre de xiquets inscrits. 

 

HORARIS DISPONIBLES 

 

• De 7:30 a 9 (*Matinera)  

• De 9 a 14 (Horari mínim – menjador no inclòs) 

• De 9 a 15:30 (Menjador inclòs) 

• De 9 a 17:00 (Menjador inclòs) 

L'horari d'entrada habitual serà a les 9 hores, podent disposar del servei de la jornada 

matinera en qualsevol horari triat. 

DISTRIBUCIÓ D'HORARI 

7:30 – 9:00 Joc lliure 

  9:30 – 10:30 Introducció i tallers / jocs 

10:30 – 11:30 Esmorzar 

11:30 – 13:30 Tallers / jocs 

13:30 – 14:00 
Endreç i preparació per a menjar  
Activitats i jocs en aula per als quals mengen a casa 

14:00 – 15:00 Dinar 

15:00 – 15:30 Relaxació 

15:30 – 17:00 Activitats segons dia (jocs, conta contes, cinema…) 
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AULA D’ESTUDIS 

 

Com a activitat complementària oferim l'opció de crear un grup d'estudis, de 15:30 a 17 

hores, amb un monitor exclusiu per a aquest grup. De manera que el temps fora de 

l'escola seguisca sent d'oci.  

 

INSTALACIONS 

 

En aquest centre comptem amb les següents instal·lacions:  

• Menjador 

• Banys i vestuaris 

• Tatami i gimnàs 

• 3 patis 

• Saló d'actes 

• Aula d'informàtica 

• Ludoteca 
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  PROGRAMACIÓ 

 

“LES AVENTURES DE PINGÜI” 

Pingüi és un ós polar que va créixer amb una família de pingüins. Com pot ser 

açò? 

Doncs resulta que un dia qualsevol en una platja on vivien pingüins va 

aparèixer un ós, xicotet i pelut, que va ser adoptat per una família d'aquests 

ocells tan divertits.  

Les aventures d'aquest ós i el seu germà pingüí ens ensenyaran com es viu en 

el Polo Sud, ja que en el seu viatge s'aniran trobant amb poblats com el dels 

esquimals i diferents animals que hi habiten.  

En aquesta història tractarem valors com la integració, l'acceptació i respecte 

cap al diferent, la tolerància en un món de diversitat i multiculturalitat…; actituds 

i comportaments necessaris per a la convivència social. Per descomptat sense 

deixar de costat la celebració de la Nit de Nadal, Cap d’Any i el dia de Reis.  

 

Cada dia anirem avançant amb ells en el seu viatge descobrint coses noves. 

 

DIMARTS 23 

• Jocs de presentació 

• Introducció a la temàtica de l'escola 

• Conte “Les aventures de Pingüi” 

• Taller: creem als nostres amics Puk i Pingüi  

 

DIMECRES 24 

• Introducció al dia i conte 

• Taller: creem als nostres amics Puk i Pingüi  

• Preparem la Nit de Nadal en família 
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DIVENDRES 26 

• Introducció al dia i conte 

• Taller: Flocs de neu decoratius. 

 

DILLUNS 29 

• Introducció al dia i conte 

• Taller: Fabriquem el nostre iglú 

 

DIMARTS 30  

• Introducció al dia i conte. 

• Taller: Fabriquem el nostre iglú 

 

DIMECRES 31 

• Introducció al dia i conte. 

• Preparem i celebrem l'entrada del nou any. 

 

DIVENDRES 2 

• Introducció al dia i conte. 

• Taller de cuina: Iglú de xocolata. 

DILLUNS 5 

• Introducció al dia 

• Regal amic invisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


