Dinamització de biblioteca amb tallers temàtics
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER

Benvolgudes famílies, un any més estem contents d’informar-vos que es torna a posar
en marxa el projecte de dinamització de biblioteca organitzat pel CEIP JAUME VIDAL I
ALCOVER en col·laboració amb la nostra empresa. A continuació us detallem es
funcionament dels tallers per a aquest curs escolar:


Inscripcions: Tots els alumnes del CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER que vulguin
participar en els tallers temàtics, ja sigui de forma contínua o puntual, hauran
d’emplenar un formulari online abans de participar en qualsevol dels tallers
(només es pot emplenar de forma telemàtica). Aquesta fitxa només s’ha
d’emplenar una vegada. Adjuntem enllaç de la fitxa d’inscripció:
https://zfrmz.eu/N88L1QPe3Z6Ycreuxyk0



Preu: Tots els tallers són gratuïts pels alumnes del centre escolar.



Qui pot participar? Els tallers només estan adreçats als alumnes del CEIP
Jaume Vidal i Alcover.



Com em puc apuntar als tallers? Les inscripcions es fan enviant un whatsapp al
telèfon 603800993, indicant el nom del participant, l’edat i el taller amb el qual
estic interessat a participar. Abans de poder inscriure’m a qualsevol dels tallers
he d’haver formalitzat el formulari online. La inscripció als tallers només es
considerarà formalitzada si rep la confirmació per whatsapp per part de
Totalkidz.



Quantes places hi ha a cada taller? Els tallers adreçats a nins/es de 3 a 7 anys
tenen un màxim de 12 places i els de 8 a 12 anys tenen un màxim 15 places.



Quins dies es realitzaran els tallers i en quin horari? Tots els tallers es
realitzaran en divendres, a partir de 11 de novembre del 2022 (consultar calendari
publicat), en el següent horari:
o Infants de 3 a 7 anys ( infantil i primer de primària) de les 16:00h a les
17:00h
o Infants de 8 a 12 anys ( de segon a sisè de primària) de les 15:00h a les
16:00h






Quan em puc als tallers? Tot i que els tallers es publiquin en blocs de sis
tallers, només em puc apuntar als tallers amb una setmana d’antelació.
Els infants apuntats als tallers han de dur qualque cosa? En principi tot el
material necessari ho durà sempre la dinamitzadora, en cas contrari sereu
notificats a l’hora de fer la inscripció.
He d’avisar si estic apuntat i no puc assistir a uns dels tallers? Si, és necessari
avisar perquè la dinamitzadora dels tallers planifica tots els tallers en funció
del nombre de participants i normalment queden nins/es a llista d’espera. Per
aquest motiu us recordem que és obligatori informar al whatsapp 603800993
si no puc assistir.
Preguem responsabilitat per tal que totes les places puguin ser aprofitades.

