PAÏSOS
DEL MÓN

SETMANA CULTURAL 2021

Ens preparem per
viure, un curs més,
una de les setmanes
més intenses de l'any,
la setmana cultural.
Petits i grans viatjarem
pel món per descobrir
noves cultures i indrets
meravellosos.
Recollim algunes de
les moltes activitats
que es duran a terme a
llarg de la setmana.

P3
Viatjaran a les fredes terres
de l'Antàrtida (taller de
fabricació de neu artificial) i
coneixeran els misteris que
s'amaguen darrera les
màscares africanes.

P5

P4
A partir de diferents
tallers descobriran que el
món està format per
diferents continents on hi
viuen persones molt
diverses.

Sabríeu dir quants
països hi ha al món?
Ens caldria més d'una
setmana per conéixe'ls
Però estem segur que
quan arribi divendres els
infants de P5 són
capaços identificar un
gran nombre de països.
Els aniran descobrint
mitjançant jocs i tallers.

2n
1r
Les classes d'en Willy
Fog i els Rodamons
faran el que més els hi
agrada, voltar pel món.
Visitaran cada dia un
continent.
Entre viatge i viatge
aprofitaran per visitar el
Museu Etnològic de
Barcelona on realitzaran
un taller per conèixer mil
i un objectes d'indrets
diferents.

Els infants de 2n es
convertiran en
arqueòlegs i aprendran
que s'amaga darrera
una mòmia i a llegir
jeroglífics. A més a
més,continuaran
viatjant per França i
Egipte per descobrir
més curiositats
d'ambdues cultures.

3r
"Darrer avís pels
passatgers dels vols a
Mèxic, Argentina i Brasil"
Així comença pels infants
de 3r una setmana plena
de sorpreses i aventures.
Fins aquí podem llegir,
haurem d'esperar que
arribi divendres per saber
més...

4t

6è
5è

L'alumnat de 4t seguirà
el seu viatge pels Estats
Units i Austràlia per
seguir coneixent noves
tradicions, noves
maneres de viure i nous
paisatges. Els esperen
un munt d'activitats
divertides.

Una aventura per Kènia i
Tanzània els farà
descobrir la màgia del
continent Africà.
A més a més, un taller de
djembé els ajudarà a
conèixer una nova
manera d'expressar-se
mitjançant la música.

Les mil i una històries
que s'amaguen en les
mil·lenàries runes de
Grècia i Roma
ajudaran als nois i a
les noies a conèixer
millor aquests dos
països mitjançant
diferents activitats.

Divendres al matí grans i petits viatjarem fins a Irlanda per
participar en un tallers de danses amb música en directe.

