ACTIVITATS DURANT LA JORNADA INTENSIVA DE JUNY 2014
Des de fa mesos el Grup de Treball d’Activitats Culturals, que és format per un grup de mares
voluntàries i l’equip d’educultura de l’AMPA, han estat treballant en cercar propostes per dur a terme
durant l’horari intensiu del mes de juny,a l’escola.
Les 3 propostes per les tardes del 10 al 20 de juny, de 15.00h a 17.00h són:


Tallers Lúdics organitzats per l’AMPA, dirigits a nens i nenes des de P3 d’Educació Infantil fins
a 6è Educació Primària, on aprendran a treballar amb material reciclat (segells de suro,
envasos de plàstic, revistes...), polseres, clauers, jocs tradicionals, etc. Es duran a terme al
Col.legi. ( llegir més)



La Nau, taller d’arts plàstiques. Treball de dibuix i pintura amb tècniques seques com
carbonet, llapis grafit i retolador i pintures com l’és de l’aquarel·la, Guax (Acrílic).Realització
d’una narració seqüenciada que es presenta com un petit llibre desplegable, etc. Es duran a
terme a “La Nau” (llegir més)



Kids&Us, FUN WEEK by KIDS&US. Són activitats en anglès, com les que es fan als mesos d'estiu,
on l’aprenentatge de l’anglès és fa mitjançant la metodologia Kids&Us. Activitat adreçada a
nens i nenes de 3 a 10 anys i s’impartiran a la seva seu. (llegir més)

El termini d’inscripcions pel Tallers Lúdics organitzats per l’AMPA, és : divendres 23 de maig, i del 26
al 30 de maig, lliurant el full d’inscripció i fent efectiu el pagament, a l’AMPA OBERTA, de 17.15h a
18.00h (descarregar)
Per a les activitats de La Nau i Kids&Us, poseu-vos en contacte directament amb ells (adreces).
Gràcies!

educultura@ampasafahorta.org

PROJECTE DE TALLERS LÚDICS ORGANITZATS PER L’AMPA SAFA-HORTA
Amb aquests tallers es pretén proporcionar una activitat lúdica i educativa que té com a principal
objectiu que els nens i nenes gaudeixin del seu temps de lleure d’una manera activa i divertida, i
aprenguin i experimentin amb activitats que normalment queden fora de les aules.
Alhora, també proporcionem un recurs de suport, assequible econòmicament, per tal que les famílies
puguin conciliar la vida laboral amb l’horari intensiu que fa l’escola des del dia 10 al 20 de juny.
Les activitats es planificaran segons les característiques i capacitats pròpies de cada etapa:
Infantil (P3, P4, P5):
Treballar la coordinació general i fina
Afavorir l’expressivitat a través del cos
Treballar l’orientació en l’espai
Estimular la fantasia
Proposar jocs i materials per estructurar
Proporcionar experiències noves i estímuls intel·lectuals
Primària (1r, 2n, 3r):
Desenvolupar l’habilitat manual i corporal
Iniciar els jocs cooperatius, mitjançant els quals es potencia l’autoestima, es facilita la interiorització
de les normes del joc i l’adquisició d’hàbits socials
Treballar l’autonomia respecte dels adults
Fer activitats que potenciïn tant el raonament lògic com el pensament creatiu
Primària (4t, 5è, 6è):
.Conèixer i utilitzar recursos al nostre abast per construir un món igualitari
.Descobrir les nostres múltiples capacitats i potenciar-les
.Participar en la preparació de les activitats sentint-nos responsables, respectats i tinguts en compte
en les nostres aportacions, suggeriments i desitjos
.Fer activitats que potenciïn tant el raonament lògic com el pensament creatiu
Horari: de 15.00h a 17.00h
Lloc: SAFA-HORTA
Preu taller: 5€ per dia/nen (material inclòs)
Inscripcions: AMPA OBERTA, divendres 23 de maig, i del 26 al 30 de maig, 17.15h a 18.00h

PROPOSTA D’ACTIVITATS A LA NAU
Del 10 al 20 de juny de 2014
L’activitat al taller durarà 1h 30’ (més el temps de recollida i retorn dels alumnes).
Quedarà sota la responsabilitat de “La Nau” anar a buscar als alumnes al Col.legi i retornar-los.
Dos grups d’edats:
 de P5 d’Educació Infantil a 4t Educació Primària
 de 5è a 6è d’Educació Primària (modificable segons edat i nivell dels nens).
Continguts:
Treball de dibuix i pintura amb tècniques seques com carbonet, llapis grafit i retolador i pintures com
l’és de l’aquarel·la, Guax (Acrílic).
Realització d’una narració seqüenciada que es presenta com un petit llibre desplegable.
Taller de bijuteria amb elements diversos i paper maixé.
Si el nen ve més de tres dies podrà fer un element de ceràmica i/o fang.
Condicions bàsiques:
Els grups han tenir un mínim de 20 nens.
Nombre de places: 50 (25 per grup d’edat).
Els nens han de venir un mínim de 2 dies. En el cas de que vinguin tots els dies es farà un 10% de
descompte.
Preu nen@: 6€ dia amb material inclòs.
Els professionals de La Nau es faran càrrec tant dels continguts pedagògics de l’activitat artística
relacionada amb les arts com dels hàbits de comportament per vetllar pel benestar dels infants. La
Nostra manera d’entendre l’art és amb un compromís amb les persones. Creiem que l’art és una Eina
de coneixement i pel creixement personal dels humans. En aquest cas, és una activitat més d’oci però
amb un compromís de dinamitzar i fer gaudir els nens d’un espai-taller ple de màgia i encant per
desenvolupar la creativitat. Cal afegir que tenim un espai exterior ombrívol i òptim per desenvolupar
tallers de pre-estiu. Tenim els mitjans i les eines òptimes perquè això és pugui dur a terme.
Data màxima d’inscripció: 23 de maig de 2014.
Contacte:
La Nau
Peris Mencheta, 23
08032 Barcelona
Tel. 93 358 0786
info@lanautaller.net / www.lanautaller.net

QUÈ SON LES FUN WEEK by KIDS&US?
La nostra missió és aconseguir que els nens i nenes es diverteixin amb les activitats i que s’identifiquin
amb els personatges i les històries que els expliquem, perquè interioritzin així estructures i vocabulari
de manera sòlida i natural, sense ser conscients que estan aprenent anglès.
o
o
o

Les activitats s’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys
en grups de com a màxim 10 infants per professor/a
i dividits en franges d’edat (3 i 4 anys, 5 i 6 anys, i de 7 a 10 anys).

D’aquesta manera, aconseguim grups homogenis i una perfecta interacció entre alumne i professor.




Setmana del 10 al 13 de juny (4 dies): 40€/nen/setmana
Setmana del 16 al 20 de juny (5 dies): 50€/nen/setmana
Dies puntuals: 12€/nen/dia

* Recomanem participar tota la setmana per aprofitar al màxim els continguts.


Grups de mínim 6 i màxim 10 alumnes per professor

*La proposta econòmica inclou l’organització i gestió de les activitats, l’equip i el material pedagògic
de Kids&Us.
* És sota la responsabilitat de les famílies dur els nens a centre Kids&Us i recollir-los.
Kids&Us school of english Horta-Guinardó
Cartellà, 101
horta@kidsandus.cat
Tel. 682 666 780 / 93.420.11.32
www.kidsandus.es www.kidsandushorta.com

