Primavera 360

BELLVITGE - GORNAL
Dissabte 7 de maig a les 10:00h

NETEJA POPULAR DEL RIU LLOBREGAT
El riu Llobregat ens espera! Nomès cal portar calçat
tancat, gorra, aigua i ganes de passar-ho bé!
Inscripcions aquí:
https://forms.gle/SS8s4ErmTC7S56VQ6

Dimarts 10 de maig de 18h a 19:30h

COM REFORÇAR L'AUTOESTIMA DELS
ADOLESCENTS
Lloc: Escola Pare Enric d'Ossó
A càrrec de la Fundació Orienta
Inscripcions aquí:
https://forms.office.com/r/9CzkmP23KL

Diumenge 15 de maig

Diumenge 8 de maig

Dia de les papallones:
Simulen un jardí de papallones.

Hotel d'insectes:
Què són els hotels d'insectes?
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JUGATECA AMBIENTAL AL PARC DE BELLVITGE
Espai de joc: 11:30h a 13:30h
Activitat dirigida: 12:00h a 13:00h
Dimarts 10 de maig de 17:30h a 19h

Dijous 19 de maig de 17:30h a 18:30h

XARXA D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA DE 0 A 6 ANYS
Contes per un tub: Afavorint lligams
afectius amb el nostre fill i filla
Lloc: Biblioteca de Bellvitge
Inscripcions aquí:
https://forms.gle/urwmRU2LkmxhDYoS9

Límits amb consciencia, amor i humor
Format virtual
Inscripcions aquí:
https://forms.gle/WhqMc677xNwVkRLE8

Bones pràctiques

INSTITUT ESCOLA GORNAL
Com a exemple de centre educatiu 360 volem donar a conèixer aquelles
activitats que realitza l'alumnat els dimecres de 15:00h a 16:30h:
Parvulari - Tallers artístics i manualitats
Primer i segon de primària - Iniciació esportiva al Poliesportiu Gornal
Tercer i quart de primària - Natació educativa al Poliesportiu Gornal
Cinquè i sisè de primària - Hoquei al centre educatiu i jocs de taula i escacs a l'Associació Nou Quitxalles
Secundària - Tallers de percussió a l'EMMCA

CONSELL DE NOIES I NOIS DE L'HOSPITALET
Els i les consellers i conselleres i els seus companys i companyes dels grups-classe amb
l'acompanyament del professorat de Ciències i el suport dels i les alumnes del Cicle Formatiu de
Grau Superior d'Educació i Control Ambiental de l'INS Mercè Rodoreda, realitzaran mesuraments
de la contaminació de l'aire durant els primers quinze dies de maig a les entrades principals
d'alguns centres educatius del territori.

