Visita a l’aeroport i a l’aula interactiva de l’aire

Aquesta sortida la férem el passat 8 de març de 2005. Mentre que els més
petits, els dofinets i els elefants, visitaven l’Aula interactiva de l’Aire, les girafes i
els nins i nines de primer i segon de primària visitaven l’Aeroport amb l’activitat
«pista oberta, coneix l’aeroport» i les seves instal·lacions.
L’aula interactiva de d’aire és un projecte d’educació ambiental de l’Aeroport
de Palma amb l’objectiu general d’apropar els infants al coneixement de l’aire com
a medi vital per a la vida i com espai per a comunicar-nos amb tot el món.
A l’activitat educativa «pista oberta|coneix l’aeroport» és un projecte
educatiu de l’Aeroport de Palma amb la finalitat d’apropar els infants al món de
l’aviació i donar a conèixer les seves instal·lacions i el seu funcionament.
Si ho recordau bé, per poder dur a terme aquesta activitat, partírem de
l’escola a les 9’15 hores del matí per arribar d’hora i seguir ambdós programes
educatius. Tornàrem a les 14 hores per la qual cosa us demanàrem que siguéssiu
puntuals per tal d’aprofitar al màxim aquesta activitat.
Els Dofinets i els Elefants començaren les activitats fent uns exercicis de
relaxació per després anar jugant amb l’aire. Quan va arribar l’hora de berenar,
anàrem a una sala on molt abans hi havia una vaqueria, allà poguerem seure i
berenar tranquil·lament per després seguir amb un altre tipus d’activitat: la de fer
un molinet d’aire amb una cartolina, un llàpis i una agulla de cap blanc. Tothom va
quedar molt satisfet i ho anàrem a celebrar a fora observant com aterraven els
avions.
Les Girafes i els nins i nines de primer i segon no quedaren enrera. Ells,
amb els seus mestres, anaren a descobrir l’aeroport de Palma i les seves
instal·lacions. Observant tot el que els envoltava i escoltant les informacions que
donaven els monitors que els acompanyaven pogueren descobrir coses noves i
solucionar dubtes que tenien fins el moment.

