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EL CRA ALFAUIR-RÒTOVA
RÒTOVA AMB EL COMENIUS. LA PLANTACIÓ DELS ARBRES.
ARBRES

Hui, dia 18 de desembre,
desembre el centre ha participat en la plantació d’arbres
d’arbre en el parc de la
piscina d´Alfauir i en el parc del polígon de Ròtova. L´objectiu, enmarcat dins del projecte
Comenius, és el de contribuïr
contribu r en la repoblació dels nostres parcs i muntanyes.
muntanyes Per tal
d´aconseguir-ho
ho hem dividit als nostres alumnes per cicles i hem plantat un total de 4 arbres a la
localitat de Ròtova i 2 a la localitat d´Alfauir.
d´
Els arbres que hem plantat han sigut til·lers.
Previament a la plantació, els alumnes han estat fent activitats sobre les característiques i
propietats d´aquestos arbres en l´assignatura de Coneixement del Medi.
Una vegada finalitzada la plantació, tant els mestres com els alumnes
alumnes hem estat cantant i
ballant dances i cançons típiques valencianes al voltant dels arbres. D´aquesta manera hem
pogut treballar un altre dels objectius d´aquest projecte. La jornada ha sigut molt educativa i
cultural, al mateix temps que lúdica i recreativa.
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