“LA FÀBRICA”

CURS 2018-2019

L’Espai Socioeducatiu “La Fàbrica” és un espai d’acció
socioeducativa, fora de l’horari escolar, per a infants i famílies.

Ofereix activitats d’acompanyament a l’estudi,
d’adquisició d’hàbits, de relació i d’esbarjo a infants de
6 a 12 anys i a adolescents de 12 a 17 anys.
Es realitzen tallers i activitats diverses: cuina,
manualitats, jocs, expressió corporal, descoberta de
l’entorn i projectes a proposta de cada grup, fent ús
d’espais públics de la vila: biblioteca, parcs, etc. Algunes
activitats estaran relacionades amb la vida cultural i
social de Masquefa: Carnaval, Sant Jordi, Festa Major,
Dia Universal dels Drets dels Infants, entre d’altres.

CALENDARI I HORARI DE FUNCIONAMENT
Les activitats comencen l’1 d’octubre i segueixen el
calendari escolar.

Horaris dels grups:
De 1r a 3r de primària:
- dimarts i dijous de 16,45 a 19,15h. A la Bàscula.
De 4t a 6è de primària:
- dilluns i dimecres de 16,45 a 19,15h. A la Bàscula.
- dimarts i dijous de 16,45 a 19,15h. A la Bàscula.
ESO:
- dilluns i dimecres de 16,30 a 19h. Al Casal de Joves.

INSCRIPCIONS
L’Espai Socioeducatiu “La Fàbrica” és gratuït.
Per accedir, què cal fer?
-

Omplir la sol·licitud d’inscripció amb les dades
bàsiques de l’infant o adolescent. Aquest full i més
informació sobre l’Espai, estarà a disposició de les famílies
del 24 al 27 de setembre de 16,30 a 18h a La
Bàscula.

-

Els pares/tutors interessats mantindran una entrevista
amb l’equip educatiu on s’informarà dels objectius, la
metodologia de treball, així com de les característiques de
l’infant o adolescent.

-

La sol·licitud d’inscripció serà valorada per l’equip
d’educadors/es de l’Espai Socioeducatiu. En cas que no hi
hagi plaça disponible en el moment de sol·licitud, es passarà
a una llista d’espera.

COM CONTACTAR?
Per més informació
o demanar cita prèvia:
671.06.11.90
Atenció telefònica: de 15,30 a 16,30h
lafabrica@actua.coop

Atenció presencial:
dimecres de 18,30 a 19h a La Bàscula

L’Espai Socioeducatiu Municipal “La Fàbrica” és un programa de
l’Ajuntament de Masquefa, que desenvolupa ACTUA Cooperativa d’Iniciativa
Social.

Amb el suport:

