Hola famílies!
Aquest curs la Catescola comença el

Tipus de taller

6 de setembre amb un nou format!

Música amb l’Aina (infants d’entre 1- 8 anys) 

Plàstica amb la Júlia (infants d’entre 4 – 8 anys) 

Hora del conte amb la Marta (infants entre 4 – 6 anys) 


Quan es farà la Catescola?

Català amb la Marta (infants entre 6 – 8 anys) 


De 15h a 15:30h portes obertes.

De 15:30 fins a les 16:30h el taller.

Setembre: 6, 13, 20, 27

Octubre: 4, 11, 18, 25

Següents mesos: s’ha de veure com evoluciona la

Com funcionen els tallers?
Poliesportiu

11 participants + 1 tallerista. Nens i nenes de qualsevol edat, acompanyats d’un adult.
Cada nucli familiar ha de mantenir distància amb els altres nuclis. 



situació. Us mantindrem informats!
Sala 2n Pis


Lloc

4 paticipants + 1 tallerista. Nens o nenes nascuts a partir del 2016. No poden anar
acompanyats del pare o la mare.

FamilienZentrum de Mehringdamm

Com reservo plaça als tallers?
Preu

IMPORTANT: Per participar als tallers apunteu-vos a la següent llista. 


5€ per taller. A pagar amb el recompte de finals de mes.
Cada dimecres de setmana es tancaran les llistes. En cas que no es pugui assistir i

no s’hagi avisat amb antelació es cobrarà l’hora de Catescola. 



Normes a seguir per entrar al Familien Zentrum
A la llista hi ha una columna per classe i per dia: les caselles verdes són les places
– Poliesportiu. Max. 12 persones


disponibles. Heu d’escriure el nom dels participants a les que estan buides. 



– Mantenir distància 1,5m a tot arreu

– Netejar-se les mans abans i després de l’activitat

– Portar mascareta a les zones comunes (escales, passadissos)


Pels tallers del poliesportiu, s’ha d’escriure el nom dels nens /nenes i del pare o

mare (cada nom en una casella diferent). 



– No es pot portar menjar de casa

– Les escales són massa estretes, per tant, s’ha de pujar en fila.

– Tot el material del FZ s’ha de netejar després de fer-lo servir


L’equip de la Catescola voldria fer els tallers per tots els infants que formeu part

d’aquest projecte; és per aquest motiu que demanem a les famílies de no
apuntar-se tots els diumenges i així deixar que tothom pugui participar. 


