
AFA ESCOLA CAMINS 

 

Benvolgudes famílies, 

Us comuniquem que des de l’AFA, estem preparant  el primer taller familiar d’aquest curs. 

Es tracta de fer un taller juntament amb els pares, mares i els nostres fills i filles. 
Des de l’AFA hem impulsat l’activitat extraescolar de moviment creatiu i ens ha semblat interessant 
convidar a la professora, la Mercè Sardà. 
 
Aquí hi trobareu tota la informació del taller: 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
Aquest taller apropa de manera lúdica la dansa creativa a tota la família. La base del treball és la 

descoberta del cos i les seves possibilitats de moviment i expressió a través del joc i la música. 

Potenciem la creativitat i la imaginació de grans i petits, i ens comuniquem amb fluïdesa i 

desinhibició a través del moviment, entre els membres de la nostra família i les altres. Enfortim els 

vincles que de manera natural adquireix la família: La confiança, el respecte i l'escolta. 

Dansa en família també és una manera  de que els pares adquireixin recursos per jugar al nivell dels 

nens i nenes i ofereix la possibilitat d’observar els nostres fills i filles en diferents situacions de joc, 

relacions i aprenentatges. 

 
INFORMACIÓ: 
TALLER: DANSA EN FAMÍLIA 
DIA: 14 de desembre de 2013 

LLOC: La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles 
HORARI: De matí (es concretarà l’horari en funció de les inscripcions) 
DURADA: 1h-1:15h aproximadament 
PROFESSIONAL QUE IMPARTEIX EL TALLER: MERCÈ SARDÀ  
CAL PORTAR: Roba còmoda i mitjons antilliscants 
PREU: 5€ SOCI – 10€ NO SOCI. El preu es per família. 
 

REQUERIMENTS D’INSCRIPCIÓ 

- Per portar a terme l’activitat hi ha d’haver un adult mínim per nen/a. 
- El mínim d’edat per a poder fer el taller és de 2 anys  
- Al inscriure’s cal posar el número d’adults, el número de nens  de p3-p4 i el número de nens de 2 
anys. 
- Cal escriure un correu a afaescolacamins@gmail.com indicant el número de persones que faran 
l’activitat, tal i com s’indica en el punt anterior. 
- Les places són limitades.  
- Les inscripcions són per ordre d’arribada a partir del divendres 29 de novembre fins el 5 de 
desembre. 
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