
Ajuntamiínt d'Algaida

í| Govern
de les liles Balears
Conselleria
d'Educació i Cultura

D'MANTS DE 0 A5 ANYS
Organitzats per l'Ajuntament d'Algaida i la Conselleria

d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, amb la col-
laboració de l'Escola Municipal d'Infants Flor de Murta, l'Escola
Municipal de Música d'Algaida i la Unitat Bàsica de Salut d'AI-

Adreçats a les famílies amb Infants amb edats de o a 3

anys. Tenen per objectiu oferir a les famílies activitats
compartides i atractives que permetin gaudir d'un temps
d'oci en companyia. Un espai de joc, diversió, experimen¬
tació i aprenentatge.

1. EXPERIMENTAM AMB LA MUSICA
Taller d'experimentació musical amb família. Un espai per acos¬

tar l'infant a la música i a la vivència del seu propi cos d'una manera
lúdica i educativa, mitjançant jocs de falda i activitats musicals. Au¬
dicions, petit concert i coneixement d'un instrument de percussió.

• A càrrec de l'Escola de Música, l'Escola municipal d'infants Flor
de Murta i l'Institut per a la Primera Infància
• Data i horari: Dijous, 29 de gener, de 17.00 a 18.30 h
• Edats; infants de o a 3 anys amb els pares

• Lloc; Escola Municipal d'Infants Flor de Murta
• Inscripcions a les oficines municipals de la Casa de la Vila fins
dia 26 de gener

• Matrícula gratuïta



□ TALLER 1: EXPERIMENTAM AMB LA MÚSICA

□ TALLER 2: LA PANERA DELS TRESORS I EL JOC HEURÍSTIC

DADES DELS PARTICIPANTS

Nom del pare i/o la mare:

Nom de l'Infant:

Data de naixement:

Domicili. Adreça:

Telèfons de contacte:

Escoleta / casa:

AQUEST FULL S'HA D'ENTREGAR A L'AJUNTAMENT

2. LA PANERA DELS TRESORS
I EL JOC HEURÍSTIC

Un taller creatiu que aprofita i potencia les accions espontànies
dels infants mitjançant objectes molt pensats. Un lloc per explorar,
manipular, investigar... sense la intervenció directa de l'adult.

Potencia el desenvolupament integral dels infants i estimula la
seva imaginació mitjançant la manipulació de materials concrets i
quotidians.

• A càrrec de Maria Arbona, Mercè Ogazón i Xisca Oliver, educa¬
dores de l'Escola Municipal Flor de Murta i de l'Institut per a la
Primera Infància

• Data i horari: Dijous, 12 de febrer, de 17.00 a 18.30 h
• Edats: infants de 0 a 3 anys, preferentment no escolaritzats,
amb els pares

• Lloc: Escola Municipal d'Infants Flor de Murta

• Inscripcions a les Oficines Municipals de la Casa de la Vila fins
dia 6 de febrer

• Matrícula gratuïta
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Escola municipal dMnfants Flor de Murta
l'Escola Municipal de Música d'Algaida
la U.B.S Algaida (C. de Salut Migjorn)




