Estiu

de respecte al ritme i les iniciatives del nen

2017

Estiu a

Partint dels treballs d’ Emmy Pikler, Hengstenberg, Rebeca Wild,...
basats en el respecte i l’autonomia del nen, i davant d’una societat
on predominen les presses, l’exigència, l’acumulació d’informació,
la competència ,...
Tenim un espai on els nens poder trobar el respecte, la confiança,
la creativitat, l'escolta, la comunicació, el descans, el seu joc ...
Proposem:
Un espai tranquil amb propostes psicomotrius, d'experimentació sorra, aigua,
fusteria, contes, dibuix, pintura, fang, comunicació, excursions,...
Aquestes propostes i altres es portaran a terme al centre, al parc o al bosc.

Per nens i nenes de 2 a 8 anys
22 al 30 juny // 1 al 28 de juliol // 1 al 12 d'agost
1 al 8 setembre de 9 a 13 h (de 8:30 a 13:30)
Preus : 2 setmanes de juliol 140 € / 1 mes 240 € / 22 al 30 de juny
100 € / de 1 a 11 d'agost 140€ / 1 al 9 de setembre 100 € / Dies
solts 25 € / dia

Juny-juliol-setembre: 400 €
Responsables :
Professionals de l’educació que creiem en el respecte i l’autonomia dels
nens/es.
Per a més informació trucar al telèfon 666303919. o escriure a
martagrauges@gmail.com o a l’Avgda Girona 3 a Sant Gregori
INSCRIPCIÓ : Confirmeu plaça per telèfon, e-mail, o al centre
www.martagrauges.com

2017
FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades del nen-nena
Nom i cognoms:...........
..........................................................................
Data de naixement:................................................................
Adreça:.....................................................CP: ........................
Població:.. .. .............................

e-mail.......................................

Tel 1......................................Tel 2..................................Tel 3...............................
.
Em vull apuntar als dies:
MATINS

de 9 a 13h

Nens de 2 a 8 anys

Del 22 al 30 de juny , 100 € ...............□

De l’1 al 28 de juliol. 240 € ..............□

De l’1 al 15 de juliol. 140 € ...............□

Del 17 al 28 de juliol. 140 € ............□

Del 1 al 11 d'agost. 140 € ..........□

Del 1 al 8 de setembre . 100 € ..........□

Juny-juliol-setembre 400 € .........................□
Portaré el nen-a a 2/4 de 9 ......................□
Marqueu la opció o opcions escollides.

Cal que porteu una fotocòpia de la llibreta de la Seguretat Social, o
assegurança equivalent.
Feu-nos saber allò que creieu important que coneguem sobre el vostre fill-a.
(medicaments, tractaments, al·lèrgies, peculiaritats,...)
Abans de començar us avisarem per fer una presentació del casal.
En el moment de la pre-inscripció cal fer un ingrés de 40 € al compte de ”La
Caixa”: ES26 2100-1750-17-0100161470, indicant el vostre nom.

ESTIU A GIRA-SOL 2017
Autoritzo el meu fill/a .........................................................a participar en les
activitats que es facin fora del centre Gira-sol.
Nom del pare/mare...............................................................................................
Signatura
***************************************************************************************
Autoritzo al centre Gira-sol a fer ús de les fotografies del meu fill-a per articles
en revistes de pedagogia o al lloc web de Gira-sol, sempre amb caire educatiu.
Nom del nen-a:.................................................................................................
Nom del pare-mare:..........................................................................................
Signatura
***************************************************************************************

Autoritzo a les decisions mèdiques i quirúrgiques que calgui adoptar en cas
d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Nom del nen-a:.................................................................................................
Nom del pare-mare:..........................................................................................
Signatura

Sant Gregori............de............de 2017
Espai de respecte al ritme i les iniciatives del nen

