
Fitxa d’Inscripció RACONS Curs 2022-23
Nom......................................
.........

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

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

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

Grup d’esplai..............

RACÓ:

Cuina Jocs de taula Guitarra Manualitats Esports ☐Jugger

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 2022-23.



OFERTA DE RACONS

RACÓ DE MANUALITATS

- Edats: Grup Nou, Piules, Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons.

- Preu: 15 € (5€ al trimestre)

- Descripció: Aquest racó consisteix en fer una manualitat cada dissabte, o bé
realitzar- ne 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 passar- s’ho d’allò més bé!

RACÓ DE CUINA

- Edats: Grup Nou, Piules, Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons.

- Preu: 24€ (8€ trimestre)

-        Descripció: Al racó de cuina volem preparar menjars bons i senzills. Sempre ho
farem amb un toc de creativitat per fer-ho més divertit i anant amb molt de compte amb els
instruments que utilitzem. Serà una manera diferent de treballar a la cuina i volem fer
veure als infants i joves que cuinar no és, per res, avorrit! Un cop al mes prepararem
menjars d'altres països, ens agradaran? A més a més, tots els plats ens els podrem endur
a casa per gaudir-los amb família!!! MMMMmmmMMM!!!! Prepareu el davantal!

RACÓ DE GUITARRA

- Edats: Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons.

- 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 JUGGER

-Edats: Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons.

-Preu: - 20€ (pagament únic)

- Descripció: A través d’aquest racó aprendrem el funcionament d’aquest esport
tant original i tant simbòlic de l’esplai.



RACÓ DE JOCS DE TAULA

- Edats: Grup Nou, Piules, Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons.

- 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 ESPORTS

-Edats: Arlequins, Menhirs, Buiracs i Xiurons

-Preu:

-Descripció:  Volley,dodgeball... i cada dissabte més esports diferents i poc coneguts per
divertir-se en equip!! Qui guanyarà la copa dels tres tornejos d’aquest any??

*Els racons es pagant mitjançant una transferència bancària al compte de l’Esplai.

IBAN: ES80 2100 0186 5901 0243 6794


