Activitat
CONTACONTES

Col·laborador/Responsable
LÚDIC SERVEIS INTEGRATS, S.L

Adreçat a
Aquesta activitat va dirigida a alumnes d’infantil i
primària d’edats compreses de 3 a 12 anys. Si el
nombre de nens inscrits així ho determinés, es
formaran grups per nivells.
Descripció
Són nombrosos els beneficis d'explicar contes a un infant
des de molt jove, tant a casa com a l'escola.

Contacte
MAGDALENA SERRA
Tel: 608 36 68 87 / 971 42 22 09
E-mail: magdalena.ludic@gmail.com
Instal·lacions
AULA

Resulta una eina meravellosa per estimular, per exemple,
el desenvolupament del llenguatge oral, la imaginació i la
creativitat, a més de transmetre i ensenyar valors morals,
de comportament i convivència.
Així mateix, una cosa tan senzilla com un conte ajuda al
nen a identificar les seves pròpies emocions i les dels
altres, el que porta a desenvolupar l'empatia i l'autoestima;
a relaxar-se en tant presta atenció i s'entreté; fomenta
sentiments de confiança, seguretat i independència mentre
estreny llaços afectius amb els seus pares, avis o
educadors; estimula la memòria, la representació de
símbols, el gust estètic, i, en definitiva, a conèixer i
interpretar millor el món circumdant mitjançant l'imaginari
i a adquirir l'hàbit lector.
Dies
DIMARTS

Horari
13.00 A 14.00 H

Altres informacions
Pagament per domiciliació bancària

Preu
20€/ MES.
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Per gaudir de les activitats i els serveis que ofereix l’AMIPA serà imprescindible trobar-se al dia en el
pagament de la quota.
Les activitats extraescolars es pagaran a principi de mes.
Retalleu aquesta butlleta d’inscripció i presenteu-la a porteria.
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