
Estiu matemàtic 2.0 per aprendre jugant d'una manera diferent,

divertida i fàcil a través de l'aplicació del mètode innovador

MethMath. Adreçat a alumnes de primària: sumes, restes,

multiplicacions, divisions, problemes, geometria, angles, figures...

 

Edat: alumnes de primària

Dia i hora: dimecres de 15 a 16.30h

Dates: del 3 al 31 de juliol

Més informació: 75€ (5 setmanes)

MethMath SuM&Mer

Centre Tàndem Serveis a la Infància

C/Vallfogona, 5 · 17500 Ripoll 

Tel: 972 70 03 84

centretandem@fundaciomap.com 

http://centretandem.fundaciomap.org

Més informació:



Els contes vivenciats són històries representades mitjançant uns

fets imaginaris. Estimulen la imaginació i desperten la curiositat i

l’interès dels infants, que se sentiran protagonistes de la història.

Serveixen per afavorir el desenvolupament de la comunicació, la

creativitat, la imaginació, per anticipar situacions, així com el

desenvolupament sociològic i motriu.

En els contes vivenciats també hi ha una part afectiva i

emocional, que ens pot ajudar a expressar les pors i desitjos, les

emocions i a projectar a partir del joc i la imaginació.

 

Edat: de 4 a 7 anys

Dia i hora: dimecres de 15 a 16:30h

Dates: del 3 al 31 de juliol

Preu: 50€ (5 setmanes)

Contes vivenciats: cada dia una aventura!Planet Lettering: cal·ligrafia creativa

Aikido: entrena el teu drac interior
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.

 

Dia i hora / edats: dilluns de 16 a 17h / de 4 a 7 anys

                                   dilluns de 17 a 18h / més de 8 anys

Dates: de l'1 al 29 de juliol 

Preu: 35€ (5 setmanes)

Cinc tallers de dues hores de caire lúdic-educatiu relacionats

amb el món del lettering i la cal·ligrafia. Aprendrem a dibuixar

lletres boniques amb diferents tècniques: plomí, retoladors,

pinzells... i el projecte final serà dibuixar una gran frase en una

paret del centre.

 

Edat: a partir de 8 anys

Dia i hora: dimarts de 15 a 17h

Dates: del 2 al 30 de juliol (5 sessions)

Preu:  80€ (5 setmanes) + 20€ de material que després es podrà

endur cada alumne/a per seguir practicant. 

Oferim la possibilitat d’assistir als tallers per separat (18€ per

setmana).

Has de fer feina aquest estiu? Treballarem conjuntament

tècniques d'estudi, organització i reforç de les matèries que hagin

anat més fluixes per tal que abans del setembre ho tinguis tot

enllestit.

 

Edat: alumnes d'ESO

Dia i hora: dijous de 15 a 16.30h

Dates: del 27 de juny al 25 de juliol

Preu: 50€ (5 setmanes)

Recupera't

Descompte germans: al segon germà se li aplicarà un 20% de descompte


