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HORARI: de 10 a 14 h
EDATS: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
ÈPOCA RECOMANADA: tot l’any
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 150

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ

LES ACTIVITATS

Es tracta d’una activitat d’aquelles que tampoc poc faltar. Si alguna cosa 
tenim clara avui en dia és que el nostre planeta està patint les conseqüències 
de l’acció indiscriminada de la humanitat. 

El tema del reciclatge ha anat prenent força en les nostres vides, a 
base de prendre consciència i del que s’ha invertit en aquest àmbit tan 
imprescindible per poder reutilitzar, tractar i treure profit de les nostres 
pròpies deixalles.

Aquesta activitat intenta inculcar aquesta pràctica als nens i nenes 
ja des de ben petits. Ja que segurament a casa seu ja ho aprenen, aquí 
reafirmarem coneixements, pràctiques i funcionaments correctes, com no 
podia ser d’una altra manera, amb jocs i diversió.

Cada grup treballarà amb el grup de reciclatge que li hagi tocat i elaborar 
una joguina a partir de material reciclat. Record que s’endurà a casa !

· Presentació de l’activitat
· El concurs
· Jocs del contenidors
· Joc del reciclatge
· Circuit reciclat
· Jocs gegants
· Twister reciclat
· Taller de la joguina reciclada

· Treballem amb monitoratge titulat 
en el món del lleure

· Cada grup té un coordinador/a per 
estar en contacte amb el professorat

· Les activitats de les sortides i 
colònies estan assegurades amb la 
nostra RCO i l’assegurança d’accidents

· Recomanem portar roba còmoda. 
En previsió del temps: roba d’abric, 
capelina o crema solar i gorra

· El llistat d’activitats s’adaptarà en 
funció del cicle i el volum del grup

Fins les 10.30 h: Arribada grup 
(monitoratge i professorat)

De 10.30 a 11 h: Esmorzar grup 
(monitoratge i professorat) 

De 11 a 14 h: Activitats                   
(monitoratge i professorat)

A partir de les 14 h: Dinar i lliure  
(sense monitoratge)
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