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Punt de trobada
Espai familiar

A partir del mes de setembre, podreu
gaudir de l’Espai Familiar dinamitzat
per la Psicòloga Sara Nochebuena, on
dues vegades al mes ens reunim mares,
pares i cuidadors per compartir idees,
inquietuds, temes d’interès i experiències pel que fa a temes de criança
i educació.

	
  

Totes les famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys podran
compartir informació, dubtes i les experiències que vulguin.
Un cop al mes oferirem xerrades informatives, on professionals de l’àmbit infantil tractaran temes d’interès general relacionat amb les demandes i inquietuds esmentades.
Tots els nostres tallers s’adreçaran tan les families com als infants, fomentant les activitats
en família i el reforç del vincle afectiu.
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PROGRAMACIÓ ESPAI FAMILIAR 2013
Per donar a conèixer les nostres Xerrades i Tallers, us convidem a venir a les nostres
Demostracions Gratuïtes els dies 27 i 28 de setembre on us informarem dels detalls de
tota la programació dels mesos octubre, novembre i desembre.

Divendres 27 de Setembre 2013 Demostració GRATUITA de Tallers i Xerrades
11 :00 a 12:00 hrs/ Taller ESTIMULACIÓ INFANTIL (6 a 10 mesos)
17:00 a 18:00 hrs /Taller de CAPOREIRA ( 6 a 12 anys)
17:30 – 18:30 hrs/ Taller AMIGURINI - Ninots en Croche (6 a 12 anys)
18:00 a 19:00 hrs/ Tallers CREATIUS QGUAY ( 5 a 12 anys )
18:00 a 19:00 hrs/ Taller de FLORS DE BACH, REIKI I IOGA – (Adults)

Dissabte 28 Setembre 2013 Demostració GRATUITA Tallers i Xerrades
11:00 a 13:00 hrs/ Xerrada Educant la Intel·ligència Emocional / Gestionant Emocions
11:00 a 12:00 hrs/ Taller Ioga Nens ( 3 anys – 12 anys)
12:00 a 13:00 hrs/Taller Ioga en Família
12:00 a 13:00 hrs/ Taller de Fotografia ( 5 a 12 anys )
17:00 a 18:00 hrs/ Conta Contes (Totes les edats)
18:00 a 19:00 hrs /Taller Gastronomia Creativa ( 6 a 12 anys )
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