
L'estiu ha arribat a l'escola 

Una vegada finalitzat el curs la majoria dels alumnes i alumnes del cole s'han anat de 
vacances, però encara queden uns quants valents que s'han hagut que quedar en el 
poble i continuen anant a classe. 

Durant este mes de juliol, ja que a l'agost el cole tanca les seues portes fins a setem-
bre, les activitats que es realitzen en la ludoteca d'estiu no tenen res a veure amb les 
que es realitzen al llarg de l'any. Per a començar, el clima dóna una treva que permet 
que les educadores programen multitud activitats a l'aire lliure comptant amb la famí-
lia i els amics. 

Per exemple, han instal·lat una piscina en el pati en què, a més de banyar-se tots els 
dies (cada un ha de dur el seu banyador, tovalla i xancletes de casa, a més clar està, 
de crema solar i gorra) els xicotets poden disfrutar de qualsevol tipus de jocs aquàtics 
que impliquen dinàmiques de grup molt divertides i a més, súper refrescants. 

Però al juliol no tot consisteix a disfrutar de l'aigua, ja que com sempre, les profes 
aprofiten per a realitzar multitud de tallers en què treballar amb tots els elements 
propis d'estes dates i amb els que tots els xiquets i xiquetes estan completament fa-
miliaritzats, com són la platja, el mar, la calor, la roba i els joguets d'estiu, etc. 

Però sobretot, per a les professores que han cuidat a estos xicotets durant tot el curs, 
és una oportunitat extra de disfrutar un poc més amb alguns dels xiquets i xiquetes 
que tornaran per al pròxim curs i sobretot, amb els que ja deixen el cole fins a…l'estiu 
que ve almenys!. I és que com elles mateixes no es cansen de repetir, per molt que 
hagen acabat la seua escolarització en el primer cicle d'educació Infantil, l'escola 
Mestra Vicenta Estela sempre estarà oberta per a ells, especialment en estos mesos 
en què l'activitat és més relaxada i el clima ofereix oportunitats, especialment a l'aire 
lliure, que es reserva durant la resta de l'any. 
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