AMPLIANT EN XARXA LA FAMÍLIA DE L'AMPA
Us presentem des de l'AMPA un projecte que es desenvoluparà en el mes de novembre per a les families
d’alumnes en primària, mitjançant el finançament d'una subvenció de l’Ajuntament de València, anomenat
AMPLIANT EN XARXA LA FAMÍLIA DE L'AMPA, concedida al CEIPM Benimaclet, en la qual cooperem.
En aquest projecte es proposen les següents activitats:
Tallers de creativitat familiars.
familiars L'objecte d'aquests és oferir un espai on vostres hij@s desenvolupen o fomenten
les seues capacitats creatives, acompanyant-los i aprenent amb ells recursos educatius que fomenten la
creativitat, i a més l'autoestima, autonomia i resolució de conflictes. La creativitat és un aspecte fonamental
perquè els xiquets cresquen en millors condicions emocionals i estiguen millor preparats per a la vida adulta. Les
dates, horari i realització d'aquests són les següents, en el mes de novembre:
• Activitat 1. Dimarts 7 de 17h. a 18h. en el CEIP Pare Catalá.
• Activitat 2. Dimecres 8 de 16:30h. a 17:30 h. en el CEIPM Benimaclet.
• Activitat 3. Dijous 9 de 17 h. a 18 h. en el Col·legi Sagrada Família- Patronat Joventut Obrera.
Worlds Cafès. L'objecte d'aquests és crear un espai en el qual les famílies podran conèixer recursos educatius
per al dia a dia en la criança dels fills/as, trobant respostes a les preguntes que es qüestionen en la criança,
creant una xarxa de famílies enfortint les AMPAS. S'oferirà cafè, sucs o tes durant l'activitat.
És una activitat solament per als pares i mares.
• Activitat 4. Dimecres 22 de 15h. a 16:30 h. en el CEIPM Benimaclet.
• Activitat 5. Dimecres 22 de 17h. a 18:30 h. en el CEIP Pare Catalá.
• Activitat 6. Dimarts 28 de de 15h. a 16:30 h. en el Col·legi Sagrada Família- Patronat Joventut Obrera.
La inscripció és fins al 3 de novembre, hi ha places limitades, en cada taller podran participar entre 20 i 30
famílies, serà per ordre d'entrada la selecció d'aquestes.. Cada família podrà participar en un taller de creativitat i
un World Cafè (tots tenen els mateix continguts), podent triar el centre que desitge encara que no siga al que vas
agafar el seu fill/a.
Lliura la inscripció a l'AMPA del centre que vas agafar el teu fill/a.
US ESPEREM NO US PERGAU AQUESTA OPORTUNIDAT DE PARTICIPAR EN ACTIVITATS EDUCATIVES,
PERÒ SOBRETOT, DIVERTIDES I DIVERSES.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscripció:
Inscripció:
Nom i cognoms dels progenitors assistents:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Activitats que desitgen participar:
Taller dia:

……………………………………………………………………………………………………………………

Worlds cafe dia:
dia ……………………………………………………………………………………………………………

