ESPLAIA’T
Esplaia’t 2019-2020
Sala polivalent
Biblioteca Municipal Marc de Cardona
Av. Pau Casals s/n
esplaiat@cardona.cat
93.868.43.87

CURS
2019-2020

Horaris:
de dilluns a divendres de 17h a 20h
dissabtes de 10h a 13 h

Organitza: Ajuntament de Cardona / Serveis Socials

QUÈ ÉS L’ESPLAIA’T?
És un espai obert a tots els nens i nenes que facin entre P3 i 6è de primària
inclosos.
A l’Esplaia’t aprenem a través del joc i la joguina, per això hi trobem jocs,
joguines i espais adequats a les diferents edats.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A partir del 23 de setembre:
Tardes de 17 a 20 h a l’Esplaia’t (Sala Polivalent de la Biblioteca Pública
Municipal Marc de Cardona): 93 868 43 87 / esplaiat@cardona.cat
*Places limitades: màxim 10 nens/es al dia

Mitjançant aquests jocs, tallers, manualitats i altres activitats, ajudarem
als vostres fills a desenvolupar la seva creativitat, les seves habilitats comunicatives i els seus valors.

QUÈ HI HA A L’ESPLAIA’T ?
JOCS DE ROL: jocs on es posa èmfasi en la interacció social i la col•laboració exercitant la imaginació, l’autonomia personal i les relacions
afectives.
JOCS DE TAULA: s’introdueix l’acceptació de les normes, es practica la
relació amb els altres i s’afavoreix la pròpia autoestima.
JOCS D’HABILITATS: les seves característiques són la millora de les
capacitats bàsiques del nen i un correcte desenvolupament motriu.
JOCS D’ORDINADOR: aquesta eina proporciona la motivació per adquirir habilitats visio-motrius, de presa de decisions i de resolució de problemes.
TALLERS: afavoreixen la capacitat creativa a través de la manipulació
de diferents materials.
JOCS D’ARA I SEMPRE: jocs d’exterior a les pistes de la plaça de la
Biblioteca.
SORTIDES: per un millor coneixement del nostre entorn, sempre que
sigui possible farem petites excursions pel poble i els seus voltants.

L’ESPLAIA’T INICIARÀ LA SEVA ACTIVITAT A
PARTIR DE DILLUNS 30 DE SETEMBRE

PREUS
1 dia/set.				
10 € al mes
2 dies/set.				
18 € al mes
3 dies/set.				
22 € al mes
4 dies/set.				
25 € al mes
5 dies/set.				
30 € al mes
6 dies/set.				
32 € al mes
1 dia esporàdic			3 € *Sempre que hi hagi disponibilitat de places
Els germans gaudiran d’un 10 % de descompte de la quota i a partir del
tercer germà és gratuït.
Hi ha l’opció d’acollir-se a una reducció de la quota (més informació a
Serveis Socials).

*VINE I PROVA-HO! TENS UN DIA GRATUÏT ENTRE EL 23 I EL 28 DE SETEMBRE

