Taller creatiu
solidari Nadal 2015

Aquest any els Reis Mags ens han fet un encàrrec molt especial: Ajudar els nens i nenes a fer la

seva fantàstica llista de regals. I hem pensant... què millor que organitzar un taller creatiu per
ajudar els Reis amb la selecció de joguines i regals i, aprofitant, explicar-vos també com podeu
gaudir, en aquestes dates, d’espais màgics amb els vostres fills, decorant la llar, fent postals,
preparant una sessió de fotos... Tot sota un gran secret pedagògic: aprendre a comunicar-nos amb
ells amb eficiència, detectar com es senten, ajudar-los a gestionar les seves emocions i els seus
impulsos i, en definitiva, a sentir-se millor i més segurs amb sí mateixos, amb els estudis i amb tot el
seu entorn. Infinitat d’eines pedagògiques al vostre abast!

Aportacions: La donació al projecte per família serà de 15 euros, que s’aportaran el mateix dia de
l’activitat. Els beneficiaris d’aquest taller seran els hospitals infantils del projecte Helping Hands d’ILERI.
Junts farem possible que els nens amb més necessitats també puguin fer la seva carta de Reis.
Què cal portar: Nosaltres posarem molta passió, tot el material, una important selecció de joguines i
l’equip de docents-assessors pedagògics. Et demanem que tu posis la teva il·lusió i el teu esperit solidari.
Quan, a on i com? Biblioteca de l’escola Joan Sanpera i Torras, 15 de desembre a les 20 hores.
A qui va dirigit? Pares, mares, mestres, professionals del món educatiu... En aquesta activitat participa
tant l’escola Camins com l’escola Joan Sanpera i Torras de les Franqueses i s’ofereix a tot el públic que
vulgui assistir, sigui o no d’aquestes escoles. Degut a la màgia del taller, no es podrà assistir amb nens.
Com em puc inscriure? Només tenim 40 places i el termini d’inscripció es tancarà el dia 11 de desembre.
Cal enviar un e-mail a info@ileri.cat indicant TALLER SOLIDARI NADAL 2015, nom i cognoms de la persona
interessada i un telèfon de contacte. Via telefònica, ens podeu trucar al 660.969.001 o al 677.734.820.
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