
 
 
 
Al llarg de la setmana es treballa: 
 
-Un poc de Reforç de les Àrees Instrumentals. Enfocament divertit. Reforçarem 
les matemàtiques, la llengua catalana, la llengua anglesa...,  
 
-Socialització. El joc esdevé mètode pedagògic en un clima de companyonia, amb 
agrupaments flexibles i dinàmics, la qual cosa ens permetrà explorar i reconèixer les 
nostres dimensions individuals i també les col�lectives.  
Els tallers escolars lúdics i formatius de Setmana Santa, constitueixen una 
oportunitat d’interiorització de pautes de convivència social .  
 
-El nostre cos. L’esport. Avanç en destreses psicomotrius amples i psicomotrius 
fines, en el cas dels infants més petits. I en el cas de l’alumnat més gran, portam a 
terme pràctiques esportives saludables, cooperatives i no competitives.  
 
-Els tallers que es duran a terme, estan adequats i sintonitzen plenament amb les 
característiques i el grau de maduresa de l’alumnat. Són una fórmula lúdica i 
divertida per assolir múltiples capacitats que afavoreixen la formació de persones 
més equilibrades, més crítiques, més solidàries… 
 
-I el menjar? No s’ha de menjar qualsevol cosa, sinó menjar salut, menjar cultura 
i menjar convivència. Es tracta de passar del menjar com a satisfacció d'una 
necessitat fisiològica a l’acte de menjar com un fet plenament humà, conscient i 
reparador del desgast físic i psíquic que ocasiona l'activitat escolar diària. 
 
 -2 berenars cada matí. Els durem de ca nostra.   
 

-El 1r. berenar, ha de ser de “bocata amb cosa bona”. Res de llepolies, ni 
tampoc berenars “prefabricats”. Més val un bon pa amb sobrassada, formatge, 
tonyina o domàtica i oli, que cap bollicao o altra cosa del món. 
 

-El 2n. berenar, ha de ser de fruita. Evidentment, pels més petitons 
(Educació Infantil), és correcte dur fruita pelada a trossets, dintre d’un taper, i amb 
una forqueta o, per què no? amb les manetes l’anirem menjant. 
Pels més grandets, una peça de fruita (una poma, un plàtan…) ens donarà energia i 
a més ens habituarà a menjar sanament.  
 

-El dinar. És un servei que se paga a part. Té la garantia de qualitat del 
menjar elaborat a Can Arabí de Binissalem.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Per a qui?  -Oferta lúdica formativa adreçada a nins i nines de 3 a 
12 anys (Educació Infantil i Educació Primària) 

 
-Quan?   De l’11 al 13 d’abril de 2012. 

-Horari activitats: de 08:00 h. a 14:00 h. 
-Horari dinar:   de 14:00 h. a 16:00 h. 

 
-Què?  -Els Tallers Escolars lúdics i de reforç escolar de 
Setmana Santa, són un espai d’aprenentatge, de convivència social, 
període en el qual es poden assolir coneixements, practicar hàbits i 
habilitats i desenvolupar actituds i valors. Són una forma diferent, 
divertida, relaxada… d’aprendre i reforçar els aprenentatges d’aquests 
darrers mesos de curs escolar.  
 
-On?  -En el nostre mateix Centre Educatiu. 
 
-Amb qui?    -Amb monitors i monitores titulats. Persones que 
Lúdic Serveis ha seleccionat acuradament. Si alguna mare o pare vol 
suggerir o comentar aspectes propis del seu fill/filla, que no dubti en 
comunicar-ho al monitor. La seva participació ens enriqueix. 
 

      -Preu?     08:00 a 14:00: 36 €.       Menjar 3 dies: 18 €
   07:00 a 08:00: 3 € / dia 
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TALLERS ESCOLARS DE SETMANA SANTA 
DIES 11, 12 i 13 D’ABRIL DE 2012 


