
FULL D'INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

L'objectiu d'aquest taller és conèixer i aprendre, de forma pràctica, a escriure contes i fer servir la 
imaginació, divertint-nos tant com puguem!

Dates i horaris
Els divendres 15, 22 i 29 de maig de 2015.

3 sessions d'1h 15' de durada.
GRUP 1 (2n i 3r de primària) de 17.15 a 18.30h
GRUP 2 (4t, 5è i 6è de primària) de 18.45 a 20h

Contingut (aproximat) de les sessions

SESSIÓ 1 – Com comencem un conte? Exercicis d'imaginació i escriptura.

SESSIÓ 2 – Què més ha de tenir un conte? Creació de personatges, invenció d'escenaris i maneres  
d'explicar contes.

SESSIÓ 3 – Com expliquem un conte? La lectura col·lectiva i la narració de contes.

Funcionament

Es tracta d'un taller pràctic on a través del joc i la pròpia escriptura es treballaran i es comentaran 
els principals elements dels textos literaris. Farem activitats diverses i divertides on els nens i nenes 
aprendran a inventar personatges i històries, i a explicar-les i llegir-les des de dins!

Preu:

15€ per nen/a. Material inclòs.

Inscripció i pagament:

Per inscriure's al taller s'ha d'omplir fer arribar el full d'inscripció i el resguard de pagament a:

info@aularecursoseducatius.cat

o portar-lo presencialment a: 

L'Aula, centre d'estudis   Ptge. Terra Alta, 8  08192 Sant Quirze del Vallès (davant de Correus)

mailto:info@aularecursoseducatius.cat


BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS  DEL NEN/A

DATA DE NAIXEMENT

CURS

NOM  I COGNOMS DEL 

PARE/MARE/TUTOR/A

ADREÇA

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE

Indica el torn per venir al taller (el torn és segons el curs escolar)

De 17:15 a 18:30h (2on i 3er)

De 18:45 a 20h (4rt, 5è i 6è)

IMPORTANT:

Per a que la inscripció sigui efectiva s'haurà de lliurar aquest Full d'inscripció juntament amb el 
resguard de pagament o bé al correu info@aularecursoseducatius.cat o presencialment a L'Aula, 
centre d'estudis   Ptge. Terra Alta, 8  08192 Sant Quirze del Vallès (davant de Correus).

El pagament es pot fer per ingrés bancari al número de compte ES91 2100 6067 2301 0001 1862 
(de La Caixa) o en efectiu a L'Aula, centre d'estudis (Ptge. Terra Alta, 8  08192 Sant Quirze del 
Vallès (davant de Correus)).

Durant el taller és possible que es facin fotografies de les activitats i dels nens i nenes que hi participen, amb finalitat 
de fer-ne difusió i mostrar-ne els resultats. Si algú NO autoritza els drets d'imatge dels seus fills/es per a aquests fins a 
l'Aula, recursos educatius i a la Biblioteca de Sant Quirze, cal fer-ho constar expressament aquí: 
_______________________________________________________________________________________________

mailto:info@aularecursoseducatius.cat

