TALLERS INFANTILS ENGOLASTERS
Tots els dissabtes de juliol i els 4 primers dissabtes d´Agost a les 11h.
Punt d’inici dels tallers: La caseta d’informació del Camp del Serrat.
Places limitades a 25 infants
Reserva prèvia al següent correu electrònic: engolasters@e-e.ad

A. Tallers Creatius Juliol 2019
6 Juliol 2019: Pintem amb pinzells del bosc: Per totes les edats. Amb els
elements que els nens trobaran pel bosc inventaran nous pinzells amb els quals
després pintaran un mural col·lectiu.
13 juliol: Titelles del bosc: a partir de 6 anys: A partir de branques i altres
elements de la natura, els nens crearan una titella articulada. Fent èmfasi que no
cal comprar tantes joguines noves, sinó que amb una mica d’imaginació poden
construir-ne les seves pròpies.
20 Juliol: Vincle familiar: de nadons a 4 anys: Aquesta activitat forma part d´un
projecte sobre els vincles, una metodologia que a través del joc, el moviment i el
contacte físic, profunditza en la comunicació entre pares, mares i nens.
27 Juliol: Els reis de la muntanya: a partir de 3 anys: Prèviament s’explicarà un
conte que parla del rei del bosc, d’aquesta manera s’introdueix el taller per a que
els nens creïn la seva corona, convertint-se en petits prínceps i princeses d’un bosc
encantat. Caminaran pel bosc fent atenció a la natura i recollint branquetes que
després pintaran amb colors per donar un toc més divertit i personalitzat.

B. Tallers d´educació ambiental Agost 2019
Els 4 primers dissabtes d´Agost a les 11h
Aquests tallers permetran:
-

Conèixer la fauna i flora més representativa de la zona d´Engolasters
Identificar els arbres, arbusts i plantes
Observar el paisatge
Conèixer l’influencia de l’home en el paisatge

-

Aprendre a través del joc
Conèixer les llegendes d’Andorra i la nostra història
Despertar i potenciar la creativitat i la imaginació
Despertar la curiositat i estimular la sensibilitat dels infants

Així com :
-

Fomentar l’adquisició de mètodes d’anàlisis per tal de millorar el sentit de
l’observació, la comprensió, la imaginació i la creació.
Difondre els coneixements bàsics dels valors culturals i naturals per
entendre els problemes ambientals i actuar millor per a la protecció i
conservació del patrimoni natural i cultural.
Canviar comportaments o actituds formant “eco-ciutadans” per fomentar el
desenvolupament sostenible.
Fomentar en els infants, diferents capacitats com podrien ser: l’autonomia,
la curiositat, el interès, la capacitat de centrar l’atenció, la confiança i la
satisfacció personal, el pensament crític, augmentar el camp de visió del
món que l’envolta, actituds de respecte, de responsabilitat enfront de les
normes de treball i de comportament.

