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És important inscriure’s dins els terminis 
corresponents a cada activitat.
Les places són limitades.
Les activitats es portaran a terme a partir 
d’un mínim d’inscripcions i es seguiran les 
mesures de protecció i prevenció 
derivades de la situació de la pandèmia.
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Xerrada/Taller – Rimes amb moviment per a 
famílies i educadores
A través de la pràctica viurem i 
experimentarem en primera persona les rimes 
amb moviment dins un marc teòric que ens 
ajudarà a conèixer els sentits bàsics, els pilars 
del desenvolupament infantil i els beneficis de 
les Rimes amb moviment® de la Tamara 
Chubarovsky. 

Taller – Rimes, moixaines i petits contes 
pels més menuts (nadons de 0-2 anys)
Un espai de rimes, jocs de falda, massatges i 
petits contes pels més petits de casa. A través 
del tacte, la veu i el moviment aportem estímuls 
saludables pel desenvolupament dels infants.

Taller – Rimes i contes amb titelles de taula 
(infants de 3-6 anys)
Un taller on les rimes amb moviment, donen 
lloc al moviment, la veu i el llenguatge, l’alegria, 
l’atenció i la concentració. Farem un viatge 
llunyà, que ens portarà a conèixer diferents 
animals i pel camí, escoltarem un bonic conte 
amb titelles de taula. Un espai obert a la 
imaginació i un regal per tots i totes les 
participants. 

Xerrada – Claus per una alimentació 
saludable a la petita infància
Quines són les necessitats nutricionals dels 
nostres fills i filles en l’etapa 0-6 anys? 
Explicarem com podem introduir els aliments 
d'una manera equilibrada quan deixen la 
lactància i en què consisteix el mètode Baby 
Led Weaning (BLW). També es donaran idees 
d'esmorzars i berenars saludables i boníssims i 
es donaran eines per aconseguir  que els 
infants tastin i mengin de tot.

Lloc – Escola Bressol municipal La Pitota
Dia – Dijous 21 d’octubre
Hora – De 17:30 a 19h
A càrrec de – Mariona Furriols (Mestre 
d’Educació Infantil. Formació en pedagogia 
Waldorf. Facilitadora del mètode Chubarovsky)
Inscripcions – Fins el 14 d’octubre

Lloc – Escola Bressol municipal La Pitota
Dia – Dijous 28 d’octubre
Hora – De 17:15 a 18h (nadons de 0-2 anys)
De 18:30 a 19:15h (infants de 3-6 anys)
A càrrec de – Mariona Furriols (Mestre 
d’Educació Infantil. Formació en pedagogia 
Waldorf. Facilitadora del mètode Chubarovsky)
Inscripcions – Fins el 21 d’octubre

Les Rimes amb moviment® combinen 
moviments i sons que ajuden als nens i 
nenes a contrarrestar la sobreestimulació i 
les carències de la nostra època, ajudant-los 
a madurar el seu Sistema Nerviós Central.

Lloc – En línia
Dia – Dijous 2 de desembre
Hora – 19h
A càrrec de – Meritxell Bansell
(dietista nutricionista)
Inscripcions – Fins el 28 de novembre
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DES

Amb el suport de les Escoles
Bressol del Lluçanès.

Activitats
gratuïtes

Territori educador


