
TARDES D'ESTIU AL
CENTRE TÀNDEM

Lettering, Cal·ligrafia i anglès. 
A partir de 8 anys i joves

TALLER DE VEU 
 

RECREA'T 
 

RECUPERA'T 
Repàs i suport per a alumnes d'ESO

Per tenir cura de la veu i
prevenir lesions. Per a adults

Activitats manuals i jocs d'aigua 
De 4 a 6 anys

ENTRENA EL TEU
DRAC INTERIOR 

 Aikido. De 5 a 14 anys

dilluns

dijous

PLANET LETTERING 
 

dilluns

dimarts

dimecres

Del 25 de juny al 31 de juliol

Més informació: 
972 70 03 84 

C/Vallfogona, 5. 17500 Ripoll 
centretandem@fundaciomap.com 

http://centretandem.fundaciomap.org

Servei gestionat per:

(15 a 17.30h)

(15 a 16.30h)

(2 grups: 15 a 16h i 16 a 17h)

(15.30 a 18h)

(15 a 16.30h)



TALLER DE VEU 

RECREA'T 

RECUPERA'T 

ENTRENA EL TEU DRAC
INTERIOR 

dilluns

dijous

PLANET LETTERING 

dilluns

dimarts

dimecres

(15 a 17.30h)

(15 a 16.30h)

(2 grups: 15 a 16h i 16 a 17h)

(15.30 a 18h)

(15 a 16.30h)

Sis tallers de dues hores i mitja de caire 
lúdic-educatiu relacionats amb el món del 
lettering i la cal·ligrafia, que seran impartits 
en anglès. L'última mitja hora la dedicarem 
a berenar i a gaudir de jocs amb aigua. 
EDATS: a partir de 8 anys i joves. 
PREU: 95€ + 20€ de material, que es 
podran quedar. Possibilitat d'assistir als 
tallers per separat.  
DATES: del 25 de juny al 30 de juliol.  

La pràctica de l'Aikido fomenta 
l'autoestima i la confiança en un mateix. 

Com a disciplina no violenta busca la 
flexibilitat, la concentració i equilibri i 

ajuda els nens al bon desenvolupament 
de la personalitat i la manera de 

relacionar-se amb els altres.  
EDATS: de 5 a 14 anys. 

PREU: 35€  
DATES: del 25 de juny al 23 de juliol  

 

Taller per augmentar la consciència 
corporal, oferir hàbits adequats d'higiene 
vocal, millorar la consciència de la pròpia 
veu i l'ús que se'n fa i millorar la coordinació 
fono-respiratòria, la postura, l'ús dels 
ressonadors i l'articulació. 
EDATS: per a adults. 
PREU: 60€  
DATES: 26 juny, 3 juliol i 10 juliol 

Activitats manuals i jocs que ajuden a 
la creativitat i la millora de la motricitat 
fina dels infants, complementades amb 

jocs d'aigua.  
EDATS: de 4 a 6 anys. 

PREU: 80€ + 10€ de material per les 
manualitats. 

DATES:  del 27 de juny al 25 de juliol 

Necessites ajuda amb la feina d'estiu? Hi ha 
assignatures que has de recuperar el 
setembre? Treballarem en grup les habilitats 
bàsiques d'estudi i prepararem la feina que 
s'hagi d'entregar abans d'iniciar el curs.  
EDATS: per a alumnes d'ESO. 
PREU: 50€   
DATES: del 28 de juny al 26 de juliol 

Descomptes per a germans: 
Al segon germà se li aplicarà un 20% de

descompte 
 

Més informació: 
972 70 03 84 

centretandem@fundaciomap.com 
 


