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L'espai familiar "Moments en família" es troba ubicat a l'Escola Bressol Municipal
Colobrers.

El servei d’espai familiar “Moments en família” farà jornades de
portes obertes del 26 al 28 de setembre

Dimecres 21 de setembre de 2016

Les inscripcions a aquest espai es podran formalitzar durant les mateixes dates

L’Ajuntament de Castellar i l’empresa concessionària del servei de les escoles
bressol municipals, Suara Cooperativa SCCL, han anunciat les dates de les jornades
de portes obertes al servei d’espai familiar “Moments en família”, que tindran lloc
del 26 al 28 de setembre.

Aquests tres dies, de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores, les famílies amb infants de 0 a
3 anys podran apropar-se al carrer Prat de la Riba, 23 (mateixa ubicació de l’Escola
Bressol Municipal Colobrers) per assabentar-se de les novetats per d’aquest servei
de cara al nou curs 2016-2017. A més, en les mateixes dates, espai i horaris,
s’obriran les inscripcions a “Moments en família”. Per formalitzar-les, caldrà que
les famílies presentin una fotocòpia del DNI de la persona responsable que
acompanyarà l’infant durant les sessions a les quals assistirà i una fotografia de
l’infant mida DNI.

Com ja s’ha anat fent els cursos passats, s’han previst dues propostes d’atenció en
funció de les edats dels infants, que es donaran a conèixer en el marc de les
jornades. Així, “Moments de descoberta” funcionarà els dimarts de 10 a 12 hores, i
és un espai adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 mesos per compartir dubtes i
inquietuds sobre la criança i descobrir noves possibilitats de comunicació amb els
nadons a través de l’estimulació sensorial. D’altra banda, per a famílies amb fills i
filles de 12 a 36 mesos es durà a terme “Moments d’expressió”, un espai per
compartir jocs, música, moments de diàleg i expressió corporal que s’ha programat
tots els dijous de 10 a 12 hores. Cal tenir en compte que aquests grups es podran
ampliar en funció de la demanda de les famílies.

L’inici de les activitats de “Moments en família” s’ha previst el proper dimarts 4
d’octubre.
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