ESTIMULACIÓ
ESTIMULACIÓ MUSICAL
MUSICAL "TOTSONA"
"TOTSONA"
Dos grups, un per a famílies amb infants de 0 a 2 anys
i un altre grup per a famíles amb infants de 3 a 5 anys.
A través del mètode creat per Dàmaris Gelabert, ens introduïrem de manera lúdica
al món de la música i la cançó, tot gaudint d'aquesta i estimulant la creativitat i el
gust per la música, el moviment, l'expressió corporal... cantant, ballant, jugant...

RECORDANT
RECORDANT II APRENENT
APRENENT CANÇONS
CANÇONS
Per a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, padrins o padrines amb infants de 0 a 2 anys,
que vulguin recordar les cançons infantils de sempre i aprendren de noves, a través de
diferents recursos i propostes que després podran fer servir a casa.
(opció de venir els adults sols)
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CLOENDA
Despedir la primera temporada de l'Espai Familiar de Ripoll
amb un ESPAI D'EXPERIMENTACIÓ a l'aire lliure,
on petits i grans podreu manipular i experimentar amb diferents materials, on descubrireu
noves sensacions jugant i divertint-vos amb els petits de la casa, compartint moments a
traves de l'exploració i l'observació i veient com els infants
aprenen divertint-se.
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Dissabte 30 : Estimulació musical "totsona"(0-2 anys)
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Dissabte 21: Estimulació musical "totsona" (3-5 anys)
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Dissabte 18: Recordant i aprenent cançons (0-2 anys)
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Divendres 8: Espai d'Experimentació (0-6) i
CLOENDA DE CURS
DISSABTES A LES 10:30
a càrrec de Judit Sabaté
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depenent de cada taller

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

espaifamiliarderipoll@gmail.com
i a la Biblioteca de Ripoll

