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RELACIONA’T
Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta
oferta didàctica per a les escoles, ja que oferim un dia complet en el que els
alumnes podran, no només conèixer el centre de dia, sinó també el seu
funcionament, les funcions que s’hi realitzen, les persones que el poden
utilitzar, el personal de treball, etc. A més, també podran dur a terme una
sèrie d’activitats conjuntes amb els usuaris del propi centre.
D’aquesta manera, es dóna molta importància a les relacions interpersonals
entre els alumnes del cicle d’infantil i les persones majors, tenint en compte
la necessitat de les relacions al llarg de les nostres vides.
Objectius
Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els
següents:
-

Conèixer el centre de dia i el seu funcionament.

-

Fomentar les relacions interpersonals.

-

Conèixer les experiències personals de tots els participants.

-

Realitzar activitats conjuntes entre petis i vells.

-

Fomentar el joc com a eina de relació i aprenentatge.

-

Dur a terme activitats artístiques per a la realització d’una posterior
exposició.

Organització de l’activitat
Aquesta oferta educativa s’estructura de la següent manera: es duran a terme
dues activitats alhora, que seran:
-

Jocs.

-

Art.

Destinataris
L' oferta didàctica que s’ofereix, és una nova proposta per al curs 2015-2016,
que va destinada a tots els cursos del cicle educatiu d’infantil.
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La seva realització, no obstant, només va encaminada a un determinat grup
escolar. És a dir, no van per cursos escolars sinó per grups o classes, ja que els
diferents espais són reduïts a l’hora de dur a terme determinades activitats.

Descripció de l’activitat
A continuació es detallaran les diferents activitats que es realitzaran.
Cal tenir en compte que la sortida al Centre de dia duraria un dematí, i els
usuaris podrien berenar al mateix centre.
El grup, es dividirà en dos, per tal de fer els jocs i l’art al mateix temps.
Jocs
Mitjançant

la

realització

de

diferents

jocs,

es

pretén

treballar

la

psicomotricitat dels participants, així com també oferir un moment de
diversió no només encaminat als més petits, sinó també a la gent major.
Cal tenir en compte que hi ha la possibilitat de fer dansa si el perfil dels
usuaris així ho permet.
Entre els jocs que es volen treballar, s’hi inclouen:
 Jocs de pilota
 Jocs amb mocadors o teles
 Paquets
 Entre d’altres
Art:
Aquesta activitat consisteix en realitzar un petit taller on es pugui fomentar
la imaginació i el treball en grup.
La idea que es vol seguir és que els petits i els majors es mesclin i duguin a
terme una activitat conjuntament (collage, murall, dibuix, maqueta, etc.).
Posteriorment, es podria realitzar una exposició on tothom pugui observar el
resultat de l’experiència.
Material a utilitzar
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Per tal de realitzar aquesta proposta didàctica l’Ajuntament es farà càrrec del
material.
Preu escolar
Aquesta proposta educativa és totalment gratuïta.
Inscripcions i més informació
Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta
educativa mitjançant l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.
 Telèfon: 638 209 209 (Alícia Duran)
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