Fitxa d’Inscripció RACONS Curs 2019-20
Nom...............................................

1r cognom.......................................................

2n cognom.......................................

Data Naixement.............................................

Grup d’esplai..........................................

RACÓ:
Teatre

Jocs de taula

Guitarra

Manualitats

Trencant tabús

Un cop el/la nen/a estigui apuntada en un dels racons, NO ES PERMETRÀ EL
CANVI CAP A UN ALTRE RACÓ.
Dades personals
Telèfons de contacte .................................................................................................

................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................
(Important consultar el e-mail amb regularitat ja que les informacions especifiques de
cada Racó s’informaran a través d’aquest mitjà).

Autorització
En/na .............................................................................. amb DNI .....................................
com a pare, mare o tutor/a d’en na .....................................................................................
l'autoritza a participar al Racó assenyalat del C.E. Aspirantat de Sant Josep. Així
mateix, assumeix un compromís de participació i assistència continuada al Racó.
................................................................................., a....... de/d’ ...................... de
.........................

SIGNATURA del
pare/mare/tutor/a

* Aquesta fitxa d’inscripció està complementada amb la inscripció de curs ordinari
d’esplai. Per tant, per participar al racó és imprescindible estar matriculat al curs d’esplai
Aspirantat 2019-20.

OFERTA DE RACONS
RACÓ DE MANUALITATS
- Edats: Menhirs, Buiracs, Xiurons, Ohana i Sybarites
- Preu: 15 € (5€ al trimestre)
- Descripció: Aquest racó consisteix en fer una manualitat cada dissabte, o bé realitzarne una en dos dissabtes. Aquestes estaran dividides en diferents nivells per tal que
s’adeqüin a l’edat de cada nen/a i les puguin realitzar sense cap problema. Un cop les
hagin acabat se les podran emportar a casa. El curs està destinat a tots/es aquells/es
que tinguin moltes ganes de ser creatius, fer nous descobriments i, sobretot, de passars’ho d’allò més bé!
RACÓ DE TEATRE
- Edats: Buiracs, Xiurons, Ohana i Sybarites
- Preu: 15 € (5 € al trimestre)
- Descripció: El Racó està dirigit a nens, nenes i joves que tinguin moltes ganes
d'aprendre a interpretar i que els agradi el teatre. Estarà dividit en dues parts. Al
principi del curs, dedicarem diferents sessions a la iniciació al teatre (si cal) on
treballarem a través de jocs i dinàmiques el control del cos, l'expressió d'emocions,
l'estada en escena, la pèrdua de vergonya, improvisacions... I a mitjans de curs,
començarem a preparar una obra de teatre, que assajarem cada dissabte per tal de
representar-la davant de les famílies i amics al final de curs. L'obra està oberta a
idees pròpies dels actors i actrius i ens agrada treballar en base el que demanin ells!
Tens ganes de ballar, riure, plorar, cantar, gaudir? Benvinguts al teatre!
RACÓ DE GUITARRA
- Edats: Menhirs, Buiracs, Xiurons, Ohana i Sybarites
- Preu: - Descripció: Al Racó de guitarra intentarem aprendre a tocar els acords suficients per
defensar-nos amb l'instrument, i poder així interpretar les cançons del cançoner i també
les cançons que es vagin proposant entre tots al llarg del curs. També treballarem
algun puntejat i, depenent de la motivació del grup, ens plantejarem algun altre repte
com per exemple aprendre a afinar la guitarra. És necessari portar la guitarra cada
dissabte que hi hagi racó i, amb una mica de pràctica a casa, de campaments podrem
tocar sense cap problema!

RACÓ DE JOCS DE TAULA
- Edats: Grup Nou, Menhirs, Buiracs, Xiurons, Ohana i Sybarites
- Preu: - Descripció: Vols aprendre a fer trampes? Vols jugar sempre al mateix i únic joc que
coneixes? Oi que no? Doncs apunta’t al racó de “Jocs de Taula” on cada dissabte
aprendrem un joc nou.
RACÓ TRENCANT TABÚS
-Edats: Ohana i Sybarites
-Descripció: Nou racó enfocat als dos grups més grans de l’esplai on crearem un espai
còmode i sense censures sobre temes tabús, on resoldrem dubtes, neguits i crearem un
espai informatiu i de debat comú, sempre dins del respecte.

