
 
 
La Nau obre el període d’inscripció per als Tallers durant la Jornada Intensiva 2016, del 13 al 21 de 
juny, amb una oferta i continguts molt enriquidors i divertits: 
 
Continguts i grups 
  
Treballarem tècniques les tècniques de sempre a través d’activitats noves, amb les que sorprendrem 
els nens i amb les que estimularem la seva creativitat, enginy i imaginació. 
 

 Dibuix amb pastels i retoladors 

 Aquarel·la 

 Papiroflèxia 

 Introducció al Pop Up 

 Bijuteria amb pastes modelables 

 Construcció d’instruments musicals 
  
Els tallers 
  
Els tallers es realitzaran per edats i nivells i segons la valoració i criteri de La Nau. Com sempre 
comptareu amb un equip de mestres-taller de la Nau i sota la direcció de la Montse Font. 
  
El màxim d’alumnes és de 50. Les edats: de P5 a 2n d’ESO. Els nens els organitzarem en tres trams 
d’edats per cohesionar el ritme treball i modular la profunditat de les activitats a realitzar. El tracte a 
La Nau, com sempre, és molt personalitzat. 
  
  
Logística 
  
El taller durarà de 2 hores i mitja, de 14.30 a 17.00h. Recollirem els nanos a l’escola a les 14.30h – 
14.45h (ESO) i els portarem a la Nau. L’activitat efectiva durarà una hora i mitja aproximadament. La 
recollida serà a la Nau, a les 17.00h. Si algú tingués dificultat per passar a recollir el nen a la Nau a 
les  17.00h que ens ho faci saber. 
  
  
Inscripcions 
  
A partir del 15 d’abril de 2016 a la Nau. Per inscriure’s cal omplir la Fitxa adjunta, la qual inclou 
l’autorització. Cal signar aquest document i entregar-lo personalment a la Nau. El preu és de 65€ per 
tot el període i el pagament es pot fer en el mateix moment d’entregar la Fitxa signada a la Nau.  
 
Els alumnes amb germans que s’inscriguin i pertanyin a l’AMPA SAFA-HORTA (s’haurà de presentar 
el carnet acreditatiu), es farà un preu especial. 
 
Aquest any no contemplarem dies únics per qüestions organitzatives i ateses les condicions especials 
que us estem oferint.   
 
Més informació d’aquests taller i el d’ESTIU 2016 a http://www.lanautaller.net/tallers-estiu.html 
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