
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2014  

Del 23 de Juny al 31 de Juliol 

 

2019 
Del 25 de juny al 26 de juliol 

De 09:00h a 13:30h o fins les 15.30h amb servei de menjador. 

De 8h a 9h acollida  

A partir de 2 anys 

 

Camí de la Destraleta, s/n 
MASIA CAN TIREL 

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
934800060      618619413      

sc.launio@launiodecornella.cat 
www.launiodecornella.cat 

Més informació als nostres telèfons, correu 
electrònic o a CAN TIREL: DIMARTS, DIMECRES i 

DIJOUS de 17:30 A 19:30 

Data límit d’inscripció: 

24 de maig 

Amb el suport de: 

 

  MÚSICA PERCUSSIÓ  

JOCS A L’AIRE LLIURE MANUALITATS 

TEATRE 

DANSA 

JOCS D’AIGUA ORQUESTRA 

CLASSES  D’INSTRUMENT 

No cal saber música, hi 

ha activitats adaptades 

a cada nivell i edat. 

Superheroïnes i superherois, Mamma Mia,  
Hotel Transylvania, Piratas del Caribe i Madagascar 

DESCOMPTES FINS EL 

35% PER GERMANS 

RITME AMB ELS BOOMWACKERS 

JOCS MUSICALS 

mailto:sc.launio@launiodecornella.cat


TALLERS MUSICALS ESTIU 2019 

♫ Reforçar i ampliar els coneixements musicals que han adquirit durant tot l’any. 

 

♫ Tindran hores d’estudi del seu instrument seguint els llibres que tenen i altres nous temes. Els nens que 

encara no estudiïn instrument podran conèixer  els instruments i tocar-los.  

 

♫ Seguim amb la mateixa dinàmica de les classes: ensenyem música de manera pràctica (jocs, gimcanes...). 

 

♫ A més de fer música, integrem altres jocs: pilota, jocs d’aigua (dos dies a la setmana), jocs tradicionals... 

 

♫ Si hi ha nens de diferents edats, les activitats proposades seran per a tots. Sempre vetllant perquè els més 

gran no s’avorreixin. Segons les activitats es realitzaran  grups per edat.  

 

♫ Creiem que les arts escèniques són molt importants pels nens ja que desenvolupen capacitats d’expressió, 

de sentiments, pèrdua de la vergonya, parlar en públic... Amb les diferents activitats preparades, els nens 

podran assolir aquestes capacitats. Aquestes activitats integren el ball, el teatre i la música. 

 

♫ Realitzem diverses manualitats utilitzant diferents arts plàstiques. 

 

♫ A més a més de tot això, creiem que els nens a una certa edat, han de ser autònoms. Per aquesta raó, 

sempre hauran de col·laborar en les diferents tasques que portem a terme com per exemple recollir i 

endreçar els materials, (tant a l’hora d’esmorzar com de dinar els nens recolliran els papers d’embolicar o 

la safata).  

 

♫ Els nens que es vulguin quedar a menjar hauran de portar-se la carmanyola amb el dinar i els estris 

necessaris per menjar. També, els hàbits d’higiene són importants. Hauran de portar raspall de dents i 

una tovallola petita els nens del menjador. 

 

♫ Setmanes abans de començar els tallers s’entregarà a cada família la programació d’aquest. 

 

♫ Setmana a setmana es penjaren les fotos a un drive compartit privat per les famílies.  

Amb el suport: 




