casal de jocs

2020-2021
ikasturtea

Haurren Txokoa (3-5 anys)
Objectius




Potenciar l’ús de l’euskara entre els nens i nenes.
Fer veure als nens que a més a més dels seus pares hi ha més persones que fan
servir l’euskara.
Que els nens s’ho passin bé a l’Euskal Etxea.

Condicions que ha de complir la canalla




Tenir complerts els 3 anys (o complir-los abans del 31 de desembre) i, com a
mínim, ser capaç d’entendre l’euskara.
Ser soci de l’Euskal Etxeko (quota familiar).
Pagar 35€ el trimestre. El segon nen tindrà un descompte del 20 % (28€).

Funcionament







Com a mínim s’han de matricular 6 nens per crear grup
Ocuparem la biblioteca o l’aula verda.
Quan hagi alguna activitat a la sala polivalent, els pares esperaran al Txoko i
les monitores portaran la canalla al Txoko per la porta de darrere.
Els pares avisaran amb temps, si els nens no poden venir a l’Haurren Txokoa.
Això facilitarà la programació de les monitores.
Els pares no es poden quedar amb els nens. Si els nens són nous, els primers dies
serem més flexibles amb aquesta norma, mentre els nens s’integrin al grup.
Mentre duri l’Haurren Txokoa, els progenitors dels nens de menys de 4 anys
hauran de quedar-se a l’Euskal Etxea o autoritzaran a un altre pare/mare que
es quedi perquè actuï en representació seva.

Documents per matricular la canalla




S’ha d’emplenar el full de matriculació i entregar-lo/enviar-lo a l’Euskal Etxea.
S’ha d’omplir i signar l’autorització per participar a l’Haurren Txokoa i entregarla a l’Euskal Etxea (es pot portar el primer dia).
S’ha d’omplir i signar l’autorització de representació dels nens menors de 4 de
anys. En cas que no es faci, els progenitors d’aquest nen o nena s’hauran de
quedar a l’Euskal Etxea mentre duri l’Haurren Txokoa (organitzarem això a la
reunió del primer dia).
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Haurren Tailerra (6-10 anys)
Objectius




Potenciar l’ús de l’euskara entre els nens i nenes.
Fer veure als nens que a més a més dels seus pares hi ha més persones que fan
servir l’euskara.
Que els nens s’ho passin bé a l’Euskal Etxea.

Condicions que ha de complir la canalla




Parlar en euskara o, com a mínim, ser capaç d’entendre l’euskara.
Ser soci de l’Euskal Etxeko (quota familiar).
Pagar 35€ el trimestre. El segon nen tindrà un descompte del 20 % (28€).

Funcionament







Com a mínim s’han de matricular 6 nens per crear grup.
Durant el curs es faran jocs, mini tallers i diverses activitats.
Els mini tallers i les activitats estaran relacionats amb els cicles i les activitats de
l’agenda cultural de l’Euskal Etxea, dintre de les possibilitats que hi hagi.
Ocuparem la biblioteca o l’aula verda.
Quan hagi alguna activitat a la sala polivalent, els pares esperaran al Txoko i
les monitores portaran la canalla al Txoko per la porta de darrere.
Els pares avisaran amb temps, si els nens no poden venir a l’Haurren Txokoa.
Això facilitarà la programació de les monitores.

Documents per matricular la canalla





S’ha d’emplenar el full de
matriculació i entregar-lo/ enviarlo a l’Euskal Etxea.
S’ha d’omplir i signar l’autorització per participar a l’Haurren
Tailerrak i entregar-la a l’Euskal
Etxea (es pot portar el primer
dia).

