ACTIVITATS DE TARDA PER A INFANTS
I JOVES A MADREMANYA

TALLER D’ANGLÈS*
amb Jillian Cassidy (professora d’anglès nativa)
Cada dijous al CIR
Alumnes d’institut per fer un reforç en els
Grup institut de 16h a 17h
deures, repassar temes treballats a classe,
(grup de 4 alumnes)
fer lectura i conversa.
Preu: 45€/trimestre
Nens i nenes de 6 a 12 anys amb ganes
d’aprendre anglès a través de la creativitat.
Grup 1 de 17.20h a 18.20h
Grup de cinc infants d’edats properes per
afavorir l’aprenentatge.
Grup 2 de 18.20 a 19.20h
Preu: 45€/trimestre

TALLER DE MÚSICA*
amb Diana Sastre (mestra i musicoterapeuta)
Dilluns o dimarts de forma quinzenal al CIR
(el dia es decidirà en funció del dia que s’inscriguin més infants)
Grup de 3 a 5 anys de 17.45h a
Activitats per divertir-se amb la música,
18.45h
afavorir l’expressió, estimular facultats
motores, potenciar la creativitat...
Grup de 6 a 10 anys de 18.45h a
Grups d’entre 4 i 8 infants.
19.45
Preu: 21€/trimestre
*Al finalitzar les inscripcions s’informarà als pares i mares de si s’ha pogut formar un
grup on pugui participar el seu fill/a.

Inici d’activitat: Primera setmana d’octubre
Inscripcions: Ajuntament de Madremanya abans del 28 de setembre.
Pagament: Ajuntament de Madremanya amb Targeta de Crèdit o Transferència
al compte de Caixabank ES33 2100 3964 6102 0001 4360, especificant
el nom i cognoms del nen/a i activitat.

Organitza: Ajuntament de Madremanya

TARDA JOVE
amb Cora Rosell Tècnica de joventut de la Zona Jove de la Llera del Ter

Un dijous al mes a la sala de plens de l’ajuntament
de 17h a 19h
Activitats gratuïtes per a joves d’11 a
29 anys.
21/09/17
Telèfon de contacte per a aquestes o
19/10/17
altres activitats per a joves 608 12 72
16/11/17
15 (Cora).
11/12/17
Us convidem a fer arribar noves propostes d’activitats per a infants i joves per poderles tenir en compte i poder-les oferir en un futur.

Organitza Ajuntament de Madremanya

