CASAL D’ESTIU 2014 – ALIVE THE HISTORY
Veient el final de la tercera setmana del Casal d’Estiu ja podem fer un petit balanç de com ens
està anant. Començant pel principi, i mai millor dit, pel principi de la historia, aquest any estem
viatjant a través del temps per descobrir les diferents èpoques històriques més rellevants. L’eix
d’animació d’aquest any pretén que els nens i nenes aprenguin els fets més importants de
cada època.
Durant la primera setmana, on no disposàvem de l’escola, vam realitzar les activitats al local de
davant de les piscines. Els més joves van conèixer 4 personatges que els aniran guiant durant
tot l’estiu: l’artista, la científica, l’historiador i l’aventurer. Aquests 4 personatges demanen
ajuda als nens i nenes per poder veure que està passant al món i resoldre els problemes de
cada època i així poder arribar al nostre temps i fer que el món sigui un lloc millor i on no es
generin tants residus i hi hagi tanta contaminació.

Durant la primera prova de la màquina del temps, on tots hem de dir ben fort perquè funcioni:
“thre, two, oneWewant to travel in time”. Viatgem a la època de la prehistòria, allí trobem uns
cavernícoles a la seva cova que ens demanen que ens ensenyin la nostra època, a canvi ells ens
ensenyaran les seves tradicions i formes d’actuar com danses, fabricació d’eines, pintures
rupestres, etc.

Estem a la tercera setmana i com cada dilluns entrem a la
màquina per viatjar en el temps. Sorpresa! Hem anat a
parar a la època de Grecs. Allí ens trobem un atleta que
ens demana ajuda per celebrar uns jocs Olímpics en honor
al Déu Zeus, i unes actrius gregues que volen que
representem una obra de teatre
Durant tota la setmana amb els grans practicaran les
diferents modalitats esportives per divendres celebrar el

Jocs Olímpics i els més petits ens ensenyaran una obra de teatre.

Que no se’ns oblidi que a última hora ens ho passem d’allò més bé a les piscines del Palau
d’Anglesola recent reformades, amb aquesta aigua salada sembla que estem de vacances a la
platja!!

PROPERAMENT CONTINUEM INFORMANT!!!

