Del dimarts 5 al dimecres 22 de juny
Benvolgudes famílies,
Del 5 al 22 de juny hi ha jornada intensiva (de 9 a 13h) i les classes acaben al migdia. L’ AMPA organitza com cada any
tallers de 15:00 h a 16:30 h de la tarda, per les famílies que no poden recollir els seus fills en finalitzar l’horari escolar. Ara
bé, aquestes activitats no són gratuïtes perquè es fan fora de l’horari lectiu. Durant aquestes setmanes, es manté el servei
de menjador habitual. Per tant, les famílies podran recollir la mainada a les 15:00h (si fan ús del servei de menjador) o a les
16:30h (si estan inscrits als tallers de juny).
Per evitar qualsevol problema, és IMPRESCINDIBLE que els nens que es quedin a l’escola a partir de les 15:00h de
la tarda , estiguin inscrits als Tallers de Juny a través del formulari exclusivament on-line.
Enguany presentem quatre propostes:

• TALLER D'ART – TALLER NIMBE - NURI NEGRE I ROSER ARIMANY- Adreçat a CICLE INFANTIL i PRIMÀRIA.
Espai: Biblioteca Miquel Martí i Pol
Aquesta activitat està pensada per a què els nens i nenes tinguin un espai on desenvolupar la seva creativitat personal a
partir de la materialització de les dues propostes que els faran, cadascuna amb un eix diferent. El fet de que sigui un
treball amb una continuïtat i amb l’establiment d’un objectiu final, dóna la possibilitat de treballar aspectes paral·lels al
procés creatiu, com ara la planificació i la previsió. Dibuixaran, pintaran, retallaran, cosiran, treballaran amb fang...
només caldrà una petita història per a començar....
Grup mínim 12 i màxim 35 alumnes. PREU: 45 € (MATERIAL INCLÒS).

• DINÀMICS - PLAGESPORT, S.L. Adreçat a CICLE INFANTIL i PRIMÀRIA Espai: Escola, pavelló.
El taller DINÀMICS a partir d’un lleure educatiu es mourà en dues línies:
P3, P4 i P5, realitzaran un taller de manualitats, contes i jocs.
De 1r a 6è, realitzaran un taller més mogut i esportiu: sortides al bosc, pionerisme, jocs cooperatius, jocs esportius,
dinàmiques de grup i gimcanes, entre d’altres.
PREU del taller: 35,40 €
•

CURS INTESIU MECANOGRAFIA – MECA CENTRE. Adreçat als alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è. Espai: Escola.
Aquest curs és per iniciar el vostre fill al coneixement del teclat, o bé perfeccionar i/o adquirir velocitat si es van iniciar a
la mecanografia el curs anterior.
NIVELL 1: Aprenentatge del teclat mitjançant repeticions de les tecles, associació entre dits i tecles, aprenentatge del
teclat numèric i primeres proves de velocitat.
NIVELL 2: Millora de l’escriptura amb el teclat, aprenentatge del teclat numèric amb exercicis específics, proves de
velocitat, dictats i escrits en diferents idiomes.
Mínim 8 alumnes. PREU Curs: 95,00 €

• ROBÒTICA EDUCATIVA – INNOVA’T EDUCACIÓ. (Innovat 0: P3/P4/P5, Innova’t 1: 1r i 2n, Innova’t 2: 3r a 6è). Espai:
Escola.
Els participants s’introduiran en la robòtica educativa a partir de la construcció de robots amb Lego Wedo, Dash and Dot,
Mindstorms, segons la seva edat. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en
un entorn de cooperació i encaminat a superar els problemes plantejats amb el guiatge dels educadors. Es treballaran
competències matemàtiques i computacionals mentre es diverteixen programant i construint robots i creant videojocs.
Els més petits treballaran amb dinàmiques creatives i diferents eixos conductors, per a fomentar la cooperativitat.. Es
treballarà amb Dasch and Dot, Bee-Bots, Albert i Cubetto.
Mínim 8 alumnes per grup d’edat. PREU: 48 € (MATERIAL INCLÒS).

•

Les empreses no ofereixen la possibilitat de fraccionar els dies.

•

LES ADMISSIONS ES REALITZARAN PER ESTRICTE ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

