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Periodisme
i Comunicació

Fent Cinema

per a nens
Aprenent els mitjans d'expressió
periodística i de manera lúdica faran la
DiverRevista, un Bloc i un programa de
televisió
"És un joc de notícies", una manera de
mirar i relatar el món des d'aquesta
"petita" personeta. Jugant a ser detectius,
aprenent a relatar continguts: observar,
valorar, escoltar atents i presents. Hi ha
més ... molt més!
Dilluns en horari extraescolar
Preu mensual 32 €

A partir de temes i de les seves
emocions aprendrem a veure i fer
curtmetratges i pel·lícules.
Entrarem a fer debats, aprenent a
dialogar, raonar, respectar el torn
de paraula…
Després del cinema fórum,
deixarem fluir la nostra imaginació
i ens posarem a fer feina!
I ... 1, 2, 3 "tall "!!!!
Dilluns en horari extraescolar
Preu mensual 32 €

Si vols compartir la teva experiència, ensenyar
amb felicitat i divertir-te fent-ho.

DiverAprendiendo
Tallers creatius per a nens

Actividades
2011-12
DiverCreamos ,

barregem,
descobrim les nostres pròpies tècniques,
doncs es cerca que els projectes es
desenvolupin segons l’ individualitat de
cada nen: respectant les seves idees, el seu
temps, potenciant i deixant madurar la
creativitat genuïna de cadascun d’ells

No dubtis apropar-te al centre per proposar
les teves idees a

DiverAprendiendo
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Masía Can Dot (Can Llobera) Sant Feliu de Llobregat
Tel. 619 373 382 diveraprendiendo@hotmail.com
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Arquitectura per a nens
Tots vivim a una casa d'un carrer d'un barri o d’una ciutat. De la mà del
col.lectiu "El globus vermell" aprendrem a coneixe’ls millor i a imaginar
de nous, perquè tot el que imaginem es pot CREAR
Per això, utilitzarem diferents tècniques (dibuix, collage, maqueta,...) i
diferents materials
Perquè la vida és un joc i podem jugar a viure

Play Yoga

Mom i Baby Yoga
La mare realitzarà assanes
moderades, pranayama (respiració) i
meditació que li permetrà recuperar
tant física com emocialment. També
tonificarà el seu sòl pèlvic
El nadó rebrà massatges i exercicis
de ioga que la mare li farà des del
vincle de l'AMOR

(Pels nens i els seus
pares)

És una classe molt creativa de jocs i
meditació.
Desenvolupen coordinació, calma
emocional, flexibilitat i seguretat

Tots els dimarts en horari extraescolar. Preu mensual 39 €
Dilluns en horari extraescolar Preu
mensual 32 €

Dilluns al matí
Preu mensual 32 €

Tai Txi per a nens

Tai Txi Adults

amb els seus pares

La pràctica d'aquest art marcial,
ajuda al manteniment i millora de
la salut
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Cerca l'harmonia, adquirir un
elevat grau de consciència
corporal, equilibrar els punts febles
i distribuir l'energia generada

Aprendre amb ells, gaudir dels
temps junts mentre ens ensenyen
tècniques amb les que aconseguir
l'harmonia de la nostra energia,
prenent consciència del cos i
aprenent a cuidar no només com
a matèria física

Els dijous a les 9:15 h
Preu mensual 32 €

Dijous en horari extraescolar
Preu mensual 32 €
Pág. 6

Masía Can Dot (Can Llobera) Sant Feliu de Llobregat
Tel. 619 373 382 diveraprendiendo@hotmail.com

DiverTalleres - Activitats 2011-2
(Obert a l’Agost)

Grups de Creixement per nens
i els seus pares
Perquè ja des d'una primerenca edat,
aprenguin a familiaritzar-se amb
el seu món intern

Els adults formem als nostres nens
perquè siguin personetes
independents: menjar, vestir-se, rentarse les dents...
Amb aquests tallers tindran eines per
conèixer sobre ells mateixos,
experimentaran la visualització, la
introspecció i la relaxació
Són eines potents que durant tota la
vida els donarà major consciència que
les seves emocions i pensaments,
poden ser dirigits cap al benestar i la
satisfacció
Dissabtes d'11 a 13 hores
Preu mensual 38 € família

Conta-contes en anglès
Ens contaran contes màgics en els quals podrem interpretar, participar,
construir i donar curs a la història
Aprofitarem l'horari després de l'escola per integrar aquest idioma en
les seves històries
Dilluns en horari extraescolar
Preu mensual 32 € - (Grups màxim de 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

Aprenem a maquillar i a fer les
Encuentros todos los sábados de 11 a 13 horas –
Constel·lacions Familiars
Precio mensual 38€ familia
Als papis i mamis compromesos,
que volen que els seus petits
construeixin les seves pròpies vides
creativament, que ho facin amb
motxilles buides que podran omplir
feliços i amb llibertat, motxilles que
s'ompliran amb les SEVES pròpies
experiències
Tallers mensuals, grupals o individuals.
Dissabtes (entre 10 i 60 €)
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disfresses
Se'ls ensenyarà a com maquillar-se, fer les disfresses ells mateixos utilitzant
material reciclat. Podran convertir-se en papallones, tigres, marietes, etc.
Fer realitat la imaginació dels nostres nens i dona’ls-hi les eines per
convertir els seus personatges fantàstics en reals
Tots els dimarts de l'any, en horari extraescolar
Preu mensual 32 € - (Grups màxim de 10 nens)

Edat a partir de 4 anys
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Muntem un Circ

Ball per a Pares i Nens

Per fi compliran el seu somni de treballar en un circ.
Seran mags, equilibristes, pallassos...
Amb l'ajuda de la interpretació, l'expressió corporal
i la dansa els nens seran els protagonistes

Una manera divertida perquè els nens aprenguin a
ballar i així també els seus pares puguin participar i
moure els peus. Els menuts aprendran de la mà dels
seus pares o mares a ballar de la manera més
divertida que es pugui fer
(salsa, cha cha chá, vals ...)

Interpretar Actuar Crear
històries, contes i més ...!

Tots els dijous de l'any, horari extraescolar
Preu mensual 32 € - (Grups de màxim 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

És un taller que a través dels jocs teatrals, els nens
desenvolupen i potencien habilitats com la memòria, el bon
gust i s'acosten a la cultura teatral d'una forma amena, però a
més que n’aprenguin a desinhibir-se i expressar-se

ExpoTaller D-Art
Els nens podran conèixer en un llenguatge i d'una
manera atractiva l'art, els seus corrents i
personatges
Obres i artistes als quals ens acostem i coneixem
com a introducció al desenvolupar el taller, les
danses, les disfresses i la plàstica
Tots els dijous de l'any, horari extraescolar
Preu mensual 32 € - (Grups màxim de 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

Usant material reciclat, farem els escenaris, vestits, guions ...
La creació és "la clau"
Creemmmmmmm i juguemmmmmmm!
Tots els dijous de l'any, horari extraescolar
Preu mensual 32 € (Grups màxim de 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

Dijous, horari extraescolar i laboral
Preu mensual 32 € - (Grups màxim de 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

Taller Poesía per a Nens
Descobrirem autors de poesia per a nens,
aprendrem amb el nostre cos a través de l'expressió
corporal com analitzar, interpretar i si es vol escriure
poesia
Dijous, horari extraescolar i laboral
Preu mensual 32 € - (Grups màxim de 10 nens)
Edat a partir de 4 anys

Taller Ópera per a Nens
Immersió al màgic món dels contes cantats, tallers de preparació per assistir a la programació del Petit Liceu.
El que volem és que els nostres petits aprenguin a gaudir de les històries cantades i acompanyades de música, espectaculars escenaris i vestits
Contarem molts contes als nostres fills. La opera és un conte que ells gaudiran si l’entenen i es familiaritzen amb la música que escoltaran el dia que assistirem al teatre
El taller es compon de 3 sessions de 45 minuts, 1 vegada a la setmana. De 17:00 a 17:45 hores. Preu taller 16 € Grups: nens entre 4 i 8 anys - nens d'entre 9 i 12 anys
(No inclou l'entrada al teatre)
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