
Atenció a la primera infància 
i a les seves famílies

ACTIVITATS SEGON QUADRIMESTRE (16 de febrer – 12 de juny 2015)

ESPAI NADÓ
Destinat a famílies amb nadons 
de 0 a 12 mesos. 

Un espai acollidor per a tu i el 
teu nadó, on compartir les 
experiències, els dubtes i les 
alegries amb altres mares i 
pares.

Dates:
Cada dilluns de 17;30 a 19 h.  
Lloc: Escoleta Nins i Nines, 
c/ Solimà, 14, Manacor.
Preu total de l’activitat: 30 €.
Dinamitzadores: Maria Elena 
Mutazzi

ESPAI FAMILIAR
Per a famílies amb infants de 
10 a 33 mesos.

Un lloc on es pot conversar 
sobre la criança dels infants 
amb assessorament 
professional. 

Dates:
Cada dijous de 10 a 11:30 h.
Lloc: Escoleta Nins i Nines, 
c/ Solimà, 14, Manacor.
Preu total de l’activitat: 30 €.
Dinamitzadores: Bàrbara 
Blanquer

   ESPAI DE JOC I TROBADA
   Per a famílies amb infants de    
   24 a 36 mesos.

   Un lloc on els infants juntament
   amb les seves famílies juguen  
   sense perills, en un espai 
   preparat per aprendre,       
   divertir-se i descobrir fent 
   activitats que els interessen.

   Dates: 
   Cada dimecres de 17 a 18.30h
   Lloc: Escoleta Nins i Nines, 
   c/ Solimà, 14, Manacor.
   Preu total de l’activitat: 30 €.
   Dinamitzadora: Lourdes    
   García.

   GERMANET O GERMANETA?
   Visites guiades a neonatologia  
   de l'Hospital de Manacor per a  
   famílies que esperen un infant i
   que ja en tenen d'altres per tal  
   de preparar l'arribada d'un nou 
   membre.                

   Dates: visites bimensuals.
   Lloc: Hospital de Manacor.
   Preu de l’activitat: gratuïta.
   Inscripcions i més informació: 
   0a3manacor@gmail.com                       
   Tel. 677 78 15 92

   TALLER DE LACTÀNCIA
      Un espai on compartir dubtes i   
       informació sobre la lactància   
       materna amb la presència  
       d'especialistes.

       Horari: 
       Cada divendres de 17 a 18.30h,
       excepte festius. 
       Lloc: Hospital de Manacor (sala
       polivalent, entrada al costat   
       d'Urgències).
       Preu de l’activitat: gratuïta.
       Dinamitzadores: Teresa Orta,  
       Núria Montesinos i Cati Pou.

            
                                                          

EXCURSIONS EN FAMÍLIA
      Mensualment es programaran    
      excursions amb infants de          
      0 a 3 anys.

      Preu: socis, gratuït; no socis,     
      3 € per família.
      S'anirà informant cada mes.
      Per a més informació:   
      0a3manacor@gmail.com            
      Tel. 677 78 15 92.

Per a més informació sobre aquestes activitats i d’altres que sorgesquin durant el curs, consultau la pàgina
web de l’Ajuntament de Manacor o de l’Associació, o enviau-nos un correu  electrònic:

www.manacor.org - www.0a3manacor.wikidot.com - educa@manacor.org - 0a3manacor@gmail.com

 INSCRIPCIONS OBERTES PER A TOTES LES ACTIVITATS:
 AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A PARTIR DEL 5 DE FEBRER DE 2015

C/ d'en Muntaner, 12, Manacor, de 9 a 14 h. Tel. 662 34 97 29

mailto:0a3manacor@gmail.com

