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ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)
Jocs de taula en família
Taller familiar: “Emociona't”
Taller de Kapla
Taller familiar de bitlles nòrdiques:

DATA / HORARI
2 de juny, de 10.30 a 13.30 h
2 de juny, de 16 a 17.30 h
9 de juny, de 10.30 a 13.30 h
16 de juny, d'11 a 14 h

“Kubb i Mölkky”
Taller de circ: "Circomotricitat"
Taller de circ: "Acrobàcia i malabars"
Jocs de taula per a joves

16 de juny, d'11.30 a 13.30 h
16 de juny, de 15.30 a 18.30 h
16 de juny, de 16 a 19 h

Taller de circ: "Aeris i equilibris"

23 de juny, de 10.30 a 13.30 h

Taller de circ: "Parkour"

23 de juny, de 15.30 a 18.30 h

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
Dissabte 2 de juny, de 10.30 a 13.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
S’ensenyaran els millors jocs del món a partir d’una selecció adequada per jugar en família. Té per
objectiu donar una eina de lleure familiar que enforteixi les relacions entre pares i fills de manera divertida, sana i positiva.
A càrrec de: Jugar per jugar. Especialistes en jocs de taula. Toni Viader i Ferran Turon, especialistes
en jocs de taula i aprenentatge basat en jocs.
Adreçat a: infants nascuts entre el 2006 i el 2009. És requisit indispensable venir acompanyat del
pare, de la mare o tutor/a. (Pot ser un adult per diversos germans.)

TALLER FAMILIAR: “EMOCIONA'T”
Dissabte 2 de juny, de 16 a 17.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
Taller familiar d’introducció al món de les emocions i la seva gestió des d’una vessant lúdica i vivencial,
utilitzant el conte com a vehicle conductor i connectant amb les nostres emocions a través de l’expressió plàstica i corporal. Permet compartir moments de vincle amb els fills/es i recursos que ens ajudin
a acompanyar-los en el sentir de les seves emocions.
A càrrec d’: Eduquem. Educació emocional en el món de l’infant. Anna Ferrer Claveria, llicenciada en
Farmàcia, educadora emocional, postgrau en Intel·ligència Emocional, escriptora i guionista.
Adreçat a: famílies amb infants nascuts entre el 2007 i el 2011. És requisit indispensable venir acompanyat del pare, de la mare o tutor/a. (Pot ser un adult per diversos germans.)

ACTIVITATS SENSE PREINSCRIPCIÓ (Gratuïtes)

Xerrada sobre l'assetjament en l'àmbit escolar
Col·lecció de jocs de carrer de la companyia Guixot de 8: "Gargot de Joc"

DATA

8 de juny, de 19 a 21 h
17 de juny, de 16.30 a 21.30 h

XERRADA SOBRE L’ASSETJAMENT EN L'ÀMBIT ESCOLAR
Com ensenyar a infants o joves a relacionar-se amb la violència
Divendres 8 de juny, de 19 a 21 h
Espai cultural Ca l'Anita
Amb aquesta xerrada es pretén donar eines a les famílies i a mestres i educadors per detectar situacions de violència i d’assetjament escolar entre infants i joves.
Taller dinàmic que ens permetrà experimentar com es relacionen els nostres fills/es amb la violència,
i ens ajudarà a atendre'ls de forma conscient i responsable davant les situacions de violència.
A càrrec de: l'Associació Identitats. Programes i serveis relacionats amb l'abordatge de les violències. Antoni Vives, mestre i psicòleg
Adreçat a: pares, mares, mestres, educadors...

TALLER DE KAPLA
Dissabte 9 de juny, de 10.30 a 13.30 h
Espai cultural Ca l'Anita
Taller del joc de construcció Kapla, que permet desenvolupar capacitats i habilitats relacionades amb
l’STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).
A càrrec de: Jugar per jugar. Especialistes en jocs de taula. Toni Viader i Ferran Turon, especialistes en
jocs de taula i aprenentatge basat en jocs.

TALLER DE CIRC: "ACROBÀCIA I MALABARS"
Dissabte 16 de juny, de 15.30 a 18.30 h
Escola Narcís Monturiol
Taller d’acrobàcies i malabars. Es potenciaran les qualitats físiques i artístiques dels participants i es
fomentaran valors com la solidaritat, el respecte, la convivència, el treball en equip, la tolerància... Es
treballarà l’autosuperació, la confiança, l’autoestima i el coneixement del propi cos.
A càrrec de: l'Associació Cultural Esplai de Circ. Descoberta de les arts del circ com a proposta formativa, mitjançant l’aprenentatge lúdic i creatiu.

Adreçat a: infants i joves nascuts entre el 2006 i el 2011, sense acompanyant.
Adreçat a: joves i infants nascuts entre el 2006 i el 2012.

TALLER FAMILIAR DE BITLLES NÒRDIQUES: “KUBB I MÖLKKY”
Dissabte 16 de juny, d'11 a 14 h
Escola Narcís Monturiol
Taller de dos jocs de bitlles: el Kubb o escacs víkings, propi de Suècia, i el Mölkky, de Finlàndia. Són jocs
de bitlles a l’estil de la petanca o de les bitlles catalanes, però el seu sistema de joc és molt estratègic,
cosa que els fa especialment interessants i divertits per jugar en grup.

JOCS DE TAULA PER A JOVES
Dissabte 16 de juny, de 16 a 19 h
Escola Narcís Monturiol
S’ensenyaran els millors jocs del món a partir d’una selecció adequada per jugar entre joves. Té per
objectiu donar una eina de lleure divertida, sana i positiva, que fomenti capacitats i habilitats cognitives, emocionals i socials.

A càrrec de: Jugar per jugar. Especialistes en jocs de taula. Toni Viader i Ferran Turon, especialistes en
jocs de taula i aprenentatge basat en jocs.

A càrrec de: Jugar per jugar. Especialistes en jocs de taula. Toni Viader i Ferran Turon, especialistes en
jocs de taula i aprenentatge basat en Jocs.

Adreçat a: infants i joves nascuts entre el 2004 i el 2009. És requisit indispensable venir acompanyat
del pare, de la mare o tutor/a. (Pot ser un adult per diversos germans.)

Adreçat a: joves nascuts entre el 2000 i el 2005, sense acompanyant.

TALLER FAMILIAR DE CIRC: "CIRCOMOTRICITAT"
Dissabte 16 de juny, d'11.30 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Grans i petits podrem fer una descoberta divertida i en família de les arts del circ, des dels equilibris
fins al trapezi, a partir d’un circuït multidisciplinar de tècniques de circ i jocs adaptats per als més
petits.

COL·LECCIÓ DE JOCS DE CARRER DE LA COMPANYIA GUIXOT DE 8 "GARGOT DE JOC"
Diumenge 17 de juny, de 16.30 a 21.30 h
Rambla de la Riera Ginjolers (en cas de mal temps, pl. Frederic Rahola)
Jocs de carrer per a tota la família, inventats i construïts amb materials recuperats. Una bicicleta vella
es transforma en un ocell, una escorredora en un joc de bàsquet...

A càrrec de: l'Associació Cultural Esplai de Circ. Descoberta de les arts del circ com a proposta formativa, mitjançant l’aprenentatge lúdic i creatiu.

A càrrec de: la Companyia Guixot de 8. Companyia catalana que converteix el joc en un espectacle de
carrer, a partir de jocs inventats construïts amb materials recuperats.
Adreçat a: activitat familiar, de 0 a 99 anys.

Adreçat a: infants nascuts entre el 2012 i el 2015. És requisit indispensable venir acompanyat del pare,
de la mare o tutor/a. (Pot ser un adult per diversos germans.)

TALLER DE CIRC: "AERIS I EQUILIBRIS"
Dissabte 23 de juny, de 10.30 a 13.30 h
Escola Narcís Monturiol
Taller d’aeris mitjançant dues estructures, una amb teles i una amb trapezi. Taller d’equilibris sobre
objectes mitjançant monocicles, rola-bola, cables, slackline, pilotes i xanques. Es potenciaran les qualitats físiques i artístiques dels participants i es fomentaran valors com la solidaritat, el respecte, la
convivència, el treball en equip, la tolerància... Es treballarà l’autosuperació, la confiança, l’autoestima
i el coneixement del propi cos.
A càrrec de: l'Associació Cultural Esplai de Circ. Descoberta de les arts del circ com a proposta formativa, mitjançant l’aprenentatge lúdic i creatiu.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
TOTES LES ACTIVITATS REQUEREIXEN PREINSCRIPCIÓ, excepte la xerrada sobre l'assetjament
escolar adreçada a pares i mares i l'activitat Col·lecció de jocs de carrer de la companyia
Guixot de 8, que es formulen com a obertes, condicionades a l'aforament de l'espai.

PREINSCRIPCIONS
1. Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor.
2. Dates: es formalitzaran preferiblement mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament
inscripcions.roses.cat del 18 al 22 de maig de 2018 o bé, presencialment, al SAC, de 9 a 14 h,
els dies 21 i 22 de maig de 2018.

Adreçat a: joves i infants nascuts entre el 2006 i el 2012.
TALLER DE CIRC: "PARKOUR"
Dissabte 23 de juny, de 15.30 a 18.30 h
Escola Narcís Monturiol
Taller d’acrobàcies i parkour, on s’explicaran les bases per a una bona preparació als salts i a les acrobàcies, s’ensenyaran diferents elements tècnics acrobàtics i es traslladaran els coneixements al pati.
Es potenciaran les qualitats físiques i artístiques dels participants i es fomentaran valors com la solidaritat, el respecte, la convivència, el treball en equip, la tolerància... Es treballarà l’autosuperació, la
confiança, l’autoestima i el coneixement del propi cos.
A càrrec de: l'Associació Cultural Esplai de Circ. Descoberta de les arts del circ com a proposta formativa, mitjançant l’aprenentatge lúdic i creatiu.

3. Els usuaris que no s’hagin preinscrit a l’anterior edició de l’Aprenem Jugant (any 2017) hauran
d’adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària dels menors i fotocòpia del DNI del pare/mare o
tutor/a legal.
4. Places limitades. Es farà un sorteig de places el dia 24 de maig de 2018 a cada una de les
activitats on la demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants
i joves empadronats a Roses.
5. A partir del 28 de maig la llista d'admesos i exclosos estarà penjada al plafó de l'Àrea
d'Ensenyament.
6. L'organització es reserva el dret d'anul·lar les activitats que no hagin obtingut el mínim necessari
de preinscripcions un cop finalitzat el període establert.

Adreçat a: joves nascuts entre el 2002 i el 2006.
7. Es demana compromís en l'assistència i, en cas de no poder-hi assistir, cal avisar amb antelació
(ensenyament@roses.cat) per possibilitar que hi participin infants o joves en llista d'espera.

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

MÉS INFORMACIÓ
Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Plaça de Catalunya, 8, 1r pis
Tel. 972 25 24 00
www.roses.cat
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