GAUDIM AMB LA FAMÍLIA
Una vegada més el COL·LEGI SANTA ANNA DE LLEIDA

(C/Rambla d’aragó, 15)

us

proposem un conjunt de tallers per a pares/mares i nens/es de 0 a 3 anys de
la nostra llar d’infants i també per a infants de 0 a 3 anys que no venen a la
nostra escola però estan interessats a realitzar el taller ( i infants de 3 a 6
anys de l’escola) que anirem realitzant durant aquest curs 2017-18. En aquests
tallers

compartireu amb els vostres

fills i filles estones emocionants i

divertides que ajudaran a descobrir eines i estratègies per identificar els
sentiments i les emocions dels petits de la casa i acompanyar-los en el dia a dia
a través del joc.

Si voleu assistir als taller us podeu posar en contacte
amb la secretaria de l’escola al telèfon 973 266399 i us
apuntaran al grup de taller.
El dia del taller podeu entrar a l’escola a les 17:25h per la
porta de la LLAR d’infants del carrer Canonge Brugulat.

Us animeu? Serà fantàstic!!

TALLER 1
“PETITS GRANS ARTISTES”

TALLER D’ART
Dimarts 21 de novembre a les 17:30h

Heu vist mai el món a través de l’
escola!!

?? Això és el que fem a la nostra

Ens emocionarem utilitzant diferents tècniques artístiques, deixant volar la
imaginació,... en un ambient relaxat on els més petits podran crear i expressarse en total llibertat.

TALLER 2
“FEM DE CUINERS”
TALLER VIVENCIAL
Dimarts 23 de gener a les 17:30h

Un

taller de cuina per als petits de la casa on
tindrem la fruita com a base.

Per seguir una dieta equilibrada i saludable és molt important fer un
consum adequat de fruites, verdures, cereals,... diàriament. En aquest
taller ho farem de forma divertida.

TALLER 3
“VINE A JUGAR AMB
NOSALTRES”
TALLER MULTISENSORIAL
Dimarts 13 de Febrer a les 17:30h
Els sentits són la base de
l’aprenentatge
Els nenes i nens mostren un instint
innat de descoberta i amb les
activitats
multisensorials
els
acompanyem en aquest viatge
d’aprendre des de les sensacions.

TALLER 4
“SONGS AND STORIES”
Taller en llengua anglesa
Dimarts 20 de març a les 17:30h
(Nens i nenes de 8 mesos a 3 anys)

Els contes i les cançons són uns dels primers canals per aprendre una llengua.
Som escola multilingüe i dediquem molts recursos humans i materials en
l’anglès, el francès i l’alemany. Amb els més petits ho fem amb la llengua
anglesa. En aquest taller gaudirem d’una estona divertida d’immersió en
anglès i veurem com els més petits poc a poc comencen a participar.

TALLER 5
Abril és un més màgic.
Ple de dracs, valentes princeses i cavallers, roses, enamorats i molts, molts
llibres.
Esperem ens acompanyeu i gaudiu d’un inoblidable Sant Jordi!

“El drac”
CONTACONTES DE SANT JORDI
Dimarts 24 d’abril a les 17:30h

