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poc a poc, a canviar la seva forma d’actuar: 
supera una relació perjudicial per a ella, 
decidint ser i fer el que ella vol, i prenent el 
seu propi camí per tal d’arribar a sentir-se 
realitzada i, en conseqüència, feliç.
Escrit d’una forma senzilla i sense dramatis-
mes, L’Artur i la Clementina ens il·lustra, de 
manera molt entenedora, les emocions que va 
sentint la Clementina en el transcurs de la 
seva relació amb l’Artur.
Molt recomanable per tractar amb els nens i 
nenes un tema tan complicat i, al mateix 
temps, tan present a la nostra societat: el 
maltractament, en aquest ocasió des de la 
vessant psicològica. Paral·lelament la lectura 
d’aquest llibre permet treballar de forma 
transversal temes com la violència de gènere, 
les relacions de parella, la igualtat entre sexes 
i la formació de la personalitat de l’individu.

Ressenya del mes

Autora: Adela Turín.
Títol: L’Artur i la Clementina
Editorial: Hipòtesi / Kalandraka.
Lloc de publicació: Pontevedra / Barcelona.

L’essència de L’Artur i la Clementina és la 
recerca de la llibertat perduda arrel d’una 
relació sentimental possessiva i desigual.
El conte ens presenta a dues tortugues, l’Artur 
i la Clementina, que es casen i van a viure a la 
vora del llac. La relació entre ells, com la de 
totes les parelles, és fruit de l’estimació i la 
il·lusió.
La Clementina inicia la nova etapa de casada 
plena d’il·lusions i plans, però aviat l’Artur 
s’encarregarà de treure-li del cap les seves 
idees, menyspreant els seus plans i fent-la 
sentir insignificant.
Un altra lectura que planteja el conte i que cal 
matissar és la formació de la identitat de la 
Clementina. La història ens presenta una 
situació en que la Clementina no es coneix i 
respecta tal com és i s’adapta a l’Artur tot 
anul·lant la seva pròpia identitat i personalitat. 
En el transcurs del conte, la Clementina 
s’adona d’on ve la seva infelicitat i comença, a 

La Begoña Crespo, de la Biblioteca Ateneu 
Les Bases de Manresa recomana: “L’Artur i 
la Clementina”.

 
GRANGER

Vine  

teus amics! 

info@granjaescolalespedreres.cat
www.granjaescolalespedreres.cat
tel. 618312230

a fer de

amb els 

el teu
 ANIVERSARI

Celebra 

amb nosaltres
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Ja la tenim aquí. És l'època de desar els feixucs 
abrics a l'armari més amagat de casa. Hora de 
retirar totes les capes que dúiem com una ceba i 
així alliberar els moviments. El cos ens demana 
saltar, córrer, enfilar-nos, mullar-nos, empaitar-
nos.. . Ha arribat l'hora de la màniga curta.
Avui et proposem, de la mà de jugaia.com, una 
colla de joguines per acompanyar-nos ara que 
arriba el bon temps. Com sempre són joguines 
diferents, creatives i plenes de possibilitats.

El meu primer hort d'hortícoles.
Un Joc per plantar el teu propi hort. Si, si! Has 
llegit bé! Aquest joc comença plantant llavors i 
acaba menjant enciam... o tomàquets. Un joc 
ideat i fabricat a Catalunya que ens acosta a la 
natura.

Dissenya el teu propi estel.
No hi ha res com fer volar un estel...I si a més 
l'has dissenyat tu mateix@, doncs ja és 
extraordinari. Aquest joc et proposa fer que les 
teves creacions pugin fins al ceeeeeeel.

Pala de platja (per excavar)
En aquesta selecció no podia faltar un estri de 
platja. Però no volíem que fos un qualsevol. 
Aquesta pala que es diu Scoppi i és tan robusta 
com innovadora. La pots agafar amb les dues 
mans així que caves encara més profundament i 
porta incorporat un tamís per ajudar-te a trobar 
petxines.

Guixos gegants
Què fan uns guixos en aquesta selecció? 
Doncs aquests guixos són gegants i et perme-
tran dibuixar en el paviment. Una xarranca, una 

jugar en 
màniga 
curta

Un Joc per plantar el teu propi hort. Si, si! Has 
llegit bé! Aquest joc comença plantant llavors i 
acaba menjant enciam... o tomàquets. Un joc 
ideat i fabricat a Catalunya que ens acosta a la 
natura.

porteria, una diana, cares... no és que vulguem 
que pintis tota la ciutat però, una mica de color 
sempre ve bé. Ah! Compte amb els cotxes!

 

Eduioga (joc de ioga per a nens)
I si sortim al parc i fem la postura del camell o la 
del gos? Aquest joc ens proposa postures de 
ioga relacionades amb animals o elements de la 
natura i també maneres de respirar. Un divertit 
pas cap a l'autoconeixement.

Joc de Pales de Xarxa
Obre bé els ulls perquè la pilota té vida pròpia. 
Com que les pales són de xarxa, el rebot de la 
pilota és més difícil de predir, cosa que ho fa 
més divertit. A més són de foam: tovetes, 
inofensives, no fan soroll i es poden mullar.

Totes aquestes joguines i moltes més, totes 
originals i de qualitat, les trobaràs a la pàgina 
web www.jugaia.com
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descompte!SÚPER
Rebràs a la teva adreça electrònica un 
CUPÓ DESCOMPTE amb el CODI per fer 
la teva compra on line.

A més, si ets de Club Xics, 
durant el mes de Maig tindràs un 
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Àngel Guimerà, 74 · 08241 · Manresa · T .93 873 38 82 · parcir@parcir.com · www.parcir.com  

La teva llibreria

·Màster en logopèdia infantil.
·Màster en neurologopèdia. 
·Postgrau en trastorns de lectoescriptura.
·Especialista en Motricitat Orofacial. 

Jasmina Capó i Escrivà
Logopeda Col.Núm. 08/3286

Centre terapèut ic i psicopedagògic

Logopeda especialista en trastorns de 
la parla i la deglució

Guifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·       629 11 52 62 · www.logopedamanresa.comGuifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·       

Logopèdia

Tractament individu
ali t zat 

 per a infants i ad
ul ts.



Els adults som conscients de la importància de 
tenir cura del nostre cabell: escollim productes 
específics, anem a tallar-lo, a tenyir-lo, a 
banyar-lo en color, a pentinar-lo. Els adults van 
al barber i a la perruqueria de manera regular.

Però i els nens? Els hi portem als nostres fills?
Doncs ben poc, la veritat.
El cabell dels més petits és el gran oblidat i seria 
bo que fóssim conscients de la importància de 
cuidar-lo com es mereix.

Per això hem parlat amb la Itziar, professional 
amb més de 10 anys d'experiència, que ens ha 
explicat i desmentit algunes falses creences.

"El cabell dels petits és recomanable tallar-lo 
cada mes i mig, d'aquesta manera ajudem a què 
el cabell creixi sa i amb força".
Em trobo amb mares que em diuen que al seu 
fill de 2 anys no li creix gens el cabell i no l'hi ha 
tallat mai. Doncs precisament, si l'hi hagués 
tallat, s'hauria ajudat aquest cabell a créixer.
Si es vol que el cabell creixi, s'ha de tallar 
regularment" explica l'Itziar.

Per altra banda, cada pH és diferent, no tots els 
xampús infantils aniran bé al nostre fill. El 
perruquer és l'expert capil·lar, el professional 
més indicat per recomanar-nos un producte o un 
altre, depenent del tipus de cabell del nen.

Amb el clor de les piscines i el sol, el cabell es fa 
malbé, i igual que ens protegim la pell, també ho 
hauríem de fer del sol. Hi ha protectors especí-
fics per al cabell. Tenir el cabell en bona forma, 
també és important.

Una curiositat, quan tenim una celebració, sigui 
un casament o un compromís de qualsevol 
tipus, generalment pares i mares sí que van a 
arreglar-se, però pensem a portar-hi els petits? 
El 95% de nosaltres, no, no ho fem. I no pas 
perquè suposi un gran cost econòmic, simple-
ment no hi pensem. "És qüestió de costum, 
d'educació" comenta l'Itziar.

PERRUQUERIA PER ANAR AMB NENS...

A l’Avda. de Les Bases 52-58 l’Itziar i el seu 
equip us esperen a tota la família, que la 
quitxalla també s’ha de cuidar el cabell!

Portem 
els nens
a la “pelu”?

Els cabells dels
més petits...

10 revistaxics.cat   Maig 2016



per als nens dels 0 als 12 anys!

Ensenyant el carnet del Club Xics, 
durant el mes de Maig tindràs un 

descompte especial

Molt més que un local ple de tisores i pintes 
per treballar; un lloc de trobada amb amics, 
en què cuidem el teu aspecte amb cura. 
Aquí t’esperen els millors tractaments per 
lluir un cabell sa, bonic i ple de vida.
Sempre amb el millor consell i amb treballs 
exclusius, totalment personalitzats. Seguim les 
últimes tendències en perruqueria, però 
sobretot, pensem en tu i en els més petits. 
Deixa’ns cuidar el vostre cabell com es mereix. 

Avda. Bases de Manresa, 52–58 
08242 Manresa
T. 93 877 06 55  
info@perruqueriaitziar.com

Avda. Bases de Manresa, 52–58 
08242 Manresa
T. 93 877 06 55  

Els cabells dels
més petits...
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Les escoles i llars d'infants aviat tancaran 
les seves portes, però nosaltres seguirem 
treballant. Que bonic seria coincidir amb 
toootes les vacances dels nostres fills, oi? 
Gaudir-ne sense presses, amb tranquil·litat, 
com es mereixen.... Però, com que això no 
és possible, hem de buscar alternatives per 
tal que, ells s'ho passin bé i nosaltres 
quedem tranquils.

Cada vegada hi ha més oferta de casals 
d'estiu i colònies, tant d'entitats públiques 
com privades.

Els nens poden fer cursos de dansa, teatre, 
bàsquet, natació... Aquí us oferim un tastet 
de què s'ofereix a la comarca...

ESPLAIA'T CARDONA
Per a nens i nenes, nois i noies, d'entre 3 i 
12 anys. Del 27 de juny al 12 d'agost
De 10 a 13 h a la Sala polivalent de la 
Biblioteca Municipal Marc de Cardona.
Per més informació i inscripcions:
esplaiat@cardona.cat
938684387 (tardes, de 17 a 20 h)
o bé al 938692147 (matins, de 8:30 h a 
13:30 h) Organitza: Ajuntament de Cardona

Casals d’estiu
Especial

S’acosta final de curs!

T.636 229 300
estiuendansa@gmail.com

CASAL ARTÉS
Del 23 de juny fins el 29 de juliol, matí i 
tarda. Amb servei de menjador. Els dies 
29,30 i 31 d'agost 1, 2, 7, 8 i 9 de setembre, 
només els matins i sense servei de menja-
dor.

CASALS A SALLENT
A sallent hi ha 2 escoles (Torres Amat i 
Vedruna) i les dues fan casals d'estiu d'ençà 
que s'acaba el curs escolar fins a la primera 
quinzena de juliol.
A partir de la segona quinzena de juliol, 
l'Ajuntament organitza els casals d'estiu que 
duren fins a l'última setmana d'agost o la 
primera de setembre
Els casals estan oberts a infants des de P2 
a 6è. Es fa als matins de 9�h a 13�h.
Les activitats que s'hi fan són diverses: 

tallers de treballs manuals, cuina, excur-
sions, jocs, piscina, visites a entitats del 
poble.... Les inscripcions són per setmanes i 
es fan a l'Ajuntament de Sallent.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Inscripcions a la Sala Polivalent de dilluns a 
divendres de 9 h a 12.30 h i de 18 h a 20 h, 
i els dimecres només en horari de matí. La 
data límit per inscriure's al Campus d'Estiu 
és el 22 de juny a les 13h.

BITXAC SANTPEDOR
Un any més, el casal de Santpedor està a 
punt per a rebre els nens amb un ventall 
ben variat d'activitats!
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d'agost 
al 9 de setembre. De 9 h. a 13 h.
Inscripcions del 30 de maig al 10 de juny, 
presencial a l'Ajuntament o bé per internet.

Aquí no s’acaba l’oferta, hi ha moltes 
més propostes arreu dels pobles de la 
nostra comarca.

Si vols publicar alguna activitat el pròxim 
número, truca’ns al 662 07 94 00.
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www.kidsandus.es

Kids&Us Manresa
C/ Sant Fruitós, 18-20 Baixos · 08242 Manresa
T. 93 877 00 85 · coordinacio.activitats@kidsandus.es

Kids&Us Manresa
(Escola 1)

C/ Sant Fruitós, 18-20 Baixos

Juny, juliol i setembre
(setmanes independents)

De 8.30h a 14.00h

DATES LLOC HORARIS

Let’s explore summer!
ACTIVITATS D’ESTIU EN ANGLÈS

Per a nens i nenes de 3 a 10 anys

Inscripcions i més informació: 
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Casals en Anglès

English Summer Fun Kids&Us Manresa
Casals urbans d’estiu d’immersió lingüística en anglès, 

per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Inscripcions i més informació: 
www.englishsummerfun.com

Kids&Us Manresa
C/ Sant Fruitós, 18-20 Baixos · 08242 Manresa
T. 93 877 00 85 · sonia@kidsandus.es

www.kidsandus.es

Escola Paidos
Av. Girona, 43-71     

Sant Fruitós de Bages

Del 27 de juny al 29 de juliol
(setmanes independents)

De 9h a 17h o 
de 9h a 13h.

DATES LLOC HORARIS

revistaxics.cat  Nº9
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treballant. Que bonic seria coincidir amb 
toootes les vacances dels nostres fills, oi? 
Gaudir-ne sense presses, amb tranquil·litat, 
com es mereixen.... Però, com que això no 
és possible, hem de buscar alternatives per 
tal que, ells s'ho passin bé i nosaltres 
quedem tranquils.

Cada vegada hi ha més oferta de casals 
d'estiu i colònies, tant d'entitats públiques 
com privades.

Els nens poden fer cursos de dansa, teatre, 
bàsquet, natació... Aquí us oferim un tastet 
de què s'ofereix a la comarca...

ESPLAIA'T CARDONA
Per a nens i nenes, nois i noies, d'entre 3 i 
12 anys. Del 27 de juny al 12 d'agost
De 10 a 13 h a la Sala polivalent de la 
Biblioteca Municipal Marc de Cardona.
Per més informació i inscripcions:
esplaiat@cardona.cat
938684387 (tardes, de 17 a 20 h)
o bé al 938692147 (matins, de 8:30 h a 
13:30 h) Organitza: Ajuntament de Cardona

CASAL ARTÉS
Del 23 de juny fins el 29 de juliol, matí i 
tarda. Amb servei de menjador. Els dies 
29,30 i 31 d'agost 1, 2, 7, 8 i 9 de setembre, 
només els matins i sense servei de menja-
dor.

CASALS A SALLENT
A sallent hi ha 2 escoles (Torres Amat i 
Vedruna) i les dues fan casals d'estiu d'ençà 
que s'acaba el curs escolar fins a la primera 
quinzena de juliol.
A partir de la segona quinzena de juliol, 
l'Ajuntament organitza els casals d'estiu que 
duren fins a l'última setmana d'agost o la 
primera de setembre
Els casals estan oberts a infants des de P2 
a 6è. Es fa als matins de 9�h a 13�h.
Les activitats que s'hi fan són diverses: 

tallers de treballs manuals, cuina, excur-
sions, jocs, piscina, visites a entitats del 
poble.... Les inscripcions són per setmanes i 
es fan a l'Ajuntament de Sallent.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Inscripcions a la Sala Polivalent de dilluns a 
divendres de 9 h a 12.30 h i de 18 h a 20 h, 
i els dimecres només en horari de matí. La 
data límit per inscriure's al Campus d'Estiu 
és el 22 de juny a les 13h.

BITXAC SANTPEDOR
Un any més, el casal de Santpedor està a 
punt per a rebre els nens amb un ventall 
ben variat d'activitats!
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d'agost 
al 9 de setembre. De 9 h. a 13 h.
Inscripcions del 30 de maig al 10 de juny, 
presencial a l'Ajuntament o bé per internet.

Aquí no s’acaba l’oferta, hi ha moltes 
més propostes arreu dels pobles de la 
nostra comarca.

Si vols publicar alguna activitat el pròxim 
número, truca’ns al 662 07 94 00.

Casals d’estiu
Especial
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Més informació al web: www.escolallissach.com i al mail: edu@escolallissach.com
c/ Joan Miró, 1 · 08251 SANTPEDOR · Tel: 93 832 01 57
Obert a tots els infants i joves de P3 a 4rt d’ESO. 
Inscripcions durant el mes de maig, amb un 5% de descompte
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Les escoles i llars d'infants aviat tancaran 
les seves portes, però nosaltres seguirem 
treballant. Que bonic seria coincidir amb 
toootes les vacances dels nostres fills, oi? 
Gaudir-ne sense presses, amb tranquil·litat, 
com es mereixen.... Però, com que això no 
és possible, hem de buscar alternatives per 
tal que, ells s'ho passin bé i nosaltres 
quedem tranquils.

Cada vegada hi ha més oferta de casals 
d'estiu i colònies, tant d'entitats públiques 
com privades.

Els nens poden fer cursos de dansa, teatre, 
bàsquet, natació... Aquí us oferim un tastet 
de què s'ofereix a la comarca...

ESPLAIA'T CARDONA
Per a nens i nenes, nois i noies, d'entre 3 i 
12 anys. Del 27 de juny al 12 d'agost
De 10 a 13 h a la Sala polivalent de la 
Biblioteca Municipal Marc de Cardona.
Per més informació i inscripcions:
esplaiat@cardona.cat
938684387 (tardes, de 17 a 20 h)
o bé al 938692147 (matins, de 8:30 h a 
13:30 h) Organitza: Ajuntament de Cardona

Des del 2012, any en què va iniciar la seva 
activitat, el Centre Ateneu Les Bases de 
Manresa, un equipament integrat que engloba 
activitats socials, culturals i esportives, és un 
dels espais de referència en activitats infantils, 
tant esportives com culturals.

Durant tots els períodes de vacances escolars: 
Nadal, Setmana Santa i Estiu, Ateneu Les 
Bases ofereix un extens i variat programa 
d'activitats per als nens i nenes entre els 2 i els 
12 anys.

Gràcies a la polivalència del centre i unes 
instal·lacions modernes, els infants i joves 
gaudeixen d'un entorn apropiat per cada 
activitat: pavelló esportiu, cuina, piscina, 
solàrium, aules taller, auditori... espais interiors 
però també exteriors, tots ells dins del mateix 
equipament.

Hem parlat amb el David Obiols, gestor dels 
espais del Centre Cívic i Pavelló d'Ateneu Les 
Bases, i també encarregat de la coordinació de 
les Jornades infantils i juvenils de multi esport i 
lleure en anglès que ens ha explicat unes 
quantes coses de les activitats que es fan durant 
aquests períodes de vacances:

"Tant per Nadal com per setmana Santa i Estiu, 
els nens i nenes al final de cada setmana fan 
una mostra de teatre per als pares i mares, on 
els ensenyen les coses que han après i fet 
durant tota la setmana. Per tal de trencar una 
mica la rutina de les jornades, sempre hi ha 
alguna activitat especial, com per exemple: 
Taller de Robòtica, taller de ciències, ens visita 
la Granja Les Pedreres..."

També es fan part de les activitats en anglès, a 
càrrec del professorat "d'English4all" formadors 
del Centre Cívic d'Ateneu Les Bases, que 
preparen diferents activitats com és el cooking, 
on els nens i nenes aprenen a elaborar diferents 
receptes...

Els grups es realitzen tenint en compte les edats 
dels infants i joves segons el curs escolar que 
estiguin realitzant. Es combina lleure i esport i 
es fan rotacions d'espais, perquè cada grup 
pugui participar de les diferents activitats

Els monitors de les Jornades, són tècnics 
esportiu, llicenciats o educadors infantils i 
monitors de lleure. També es compta amb 

alumnes en pràctiques de diferents escoles de 
Manresa, com INS Lluís de Peguera, IES 
Quercus, Escola Joviat,..

Les Jornades es treballen sobre un eix 
d'animació, com ha sigut "Magic Easter" aquesta 
passada Setmana Santa, i per aquest estiu 
"Pirates of the Caribbean, una aventura en 
vaixell".

Estem molt contents perquè tenim molts infants 
que repeteixen cada any!"

Les inscripcions de les properes Jornades 
d'estiu comencen el 17 de maig, per als fills/es 
d'abonats del centre esportiu i nens/es que han 
participat en anteriors jornades i a partir del 7 de 
juny s'obren al públic en general. Les inscrip-
cions finalitzen el 17 de juny. Les places són 
limitades.

Si vols conèixer més d'aquesta proposta, el 
pròxim 17 de maig es farà una reunió 
informativa per als pares i mares a l'Auditori 
de l'Ateneu Les Bases a les 20.00 h.

Casals d’estiu
Especial

Casals a....

CASAL ARTÉS
Del 23 de juny fins el 29 de juliol, matí i 
tarda. Amb servei de menjador. Els dies 
29,30 i 31 d'agost 1, 2, 7, 8 i 9 de setembre, 
només els matins i sense servei de menja-
dor.

CASALS A SALLENT
A sallent hi ha 2 escoles (Torres Amat i 
Vedruna) i les dues fan casals d'estiu d'ençà 
que s'acaba el curs escolar fins a la primera 
quinzena de juliol.
A partir de la segona quinzena de juliol, 
l'Ajuntament organitza els casals d'estiu que 
duren fins a l'última setmana d'agost o la 
primera de setembre
Els casals estan oberts a infants des de P2 
a 6è. Es fa als matins de 9�h a 13�h.
Les activitats que s'hi fan són diverses: 

tallers de treballs manuals, cuina, excur-
sions, jocs, piscina, visites a entitats del 
poble.... Les inscripcions són per setmanes i 
es fan a l'Ajuntament de Sallent.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Inscripcions a la Sala Polivalent de dilluns a 
divendres de 9 h a 12.30 h i de 18 h a 20 h, 
i els dimecres només en horari de matí. La 
data límit per inscriure's al Campus d'Estiu 
és el 22 de juny a les 13h.

BITXAC SANTPEDOR
Un any més, el casal de Santpedor està a 
punt per a rebre els nens amb un ventall 
ben variat d'activitats!
Del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d'agost 
al 9 de setembre. De 9 h. a 13 h.
Inscripcions del 30 de maig al 10 de juny, 
presencial a l'Ajuntament o bé per internet.

Aquí no s’acaba l’oferta, hi ha moltes 
més propostes arreu dels pobles de la 
nostra comarca.

Si vols publicar alguna activitat el pròxim 
número, truca’ns al 662 07 94 00.
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Productes dedicats als més petits 
Llets de continuació  
Productes per a la cura de la pell 
sensible dels nadons.

Carrasco i Formiguera, 25 · 08242 Manresa · T. 93 873 01 54

Des del 2012, any en què va iniciar la seva 
activitat, el Centre Ateneu Les Bases de 
Manresa, un equipament integrat que engloba 
activitats socials, culturals i esportives, és un 
dels espais de referència en activitats infantils, 
tant esportives com culturals.

Durant tots els períodes de vacances escolars: 
Nadal, Setmana Santa i Estiu, Ateneu Les 
Bases ofereix un extens i variat programa 
d'activitats per als nens i nenes entre els 2 i els 
12 anys.

Gràcies a la polivalència del centre i unes 
instal·lacions modernes, els infants i joves 
gaudeixen d'un entorn apropiat per cada 
activitat: pavelló esportiu, cuina, piscina, 
solàrium, aules taller, auditori... espais interiors 
però també exteriors, tots ells dins del mateix 
equipament.

Hem parlat amb el David Obiols, gestor dels 
espais del Centre Cívic i Pavelló d'Ateneu Les 
Bases, i també encarregat de la coordinació de 
les Jornades infantils i juvenils de multi esport i 
lleure en anglès que ens ha explicat unes 
quantes coses de les activitats que es fan durant 
aquests períodes de vacances:

"Tant per Nadal com per setmana Santa i Estiu, 
els nens i nenes al final de cada setmana fan 
una mostra de teatre per als pares i mares, on 
els ensenyen les coses que han après i fet 
durant tota la setmana. Per tal de trencar una 
mica la rutina de les jornades, sempre hi ha 
alguna activitat especial, com per exemple: 
Taller de Robòtica, taller de ciències, ens visita 
la Granja Les Pedreres..."

També es fan part de les activitats en anglès, a 
càrrec del professorat "d'English4all" formadors 
del Centre Cívic d'Ateneu Les Bases, que 
preparen diferents activitats com és el cooking, 
on els nens i nenes aprenen a elaborar diferents 
receptes...

Els grups es realitzen tenint en compte les edats 
dels infants i joves segons el curs escolar que 
estiguin realitzant. Es combina lleure i esport i 
es fan rotacions d'espais, perquè cada grup 
pugui participar de les diferents activitats

Els monitors de les Jornades, són tècnics 
esportiu, llicenciats o educadors infantils i 
monitors de lleure. També es compta amb 

alumnes en pràctiques de diferents escoles de 
Manresa, com INS Lluís de Peguera, IES 
Quercus, Escola Joviat,..

Les Jornades es treballen sobre un eix 
d'animació, com ha sigut "Magic Easter" aquesta 
passada Setmana Santa, i per aquest estiu 
"Pirates of the Caribbean, una aventura en 
vaixell".

Estem molt contents perquè tenim molts infants 
que repeteixen cada any!"

Les inscripcions de les properes Jornades 
d'estiu comencen el 17 de maig, per als fills/es 
d'abonats del centre esportiu i nens/es que han 
participat en anteriors jornades i a partir del 7 de 
juny s'obren al públic en general. Les inscrip-
cions finalitzen el 17 de juny. Les places són 
limitades.

Si vols conèixer més d'aquesta proposta, el 
pròxim 17 de maig es farà una reunió 
informativa per als pares i mares a l'Auditori 
de l'Ateneu Les Bases a les 20.00 h.

Casals d’estiu
Especial

Per més informació consulta: 
www.ateneulesbases.cat

25revistaxics.cat  Nº9



26 revistaxics.cat   Maig 2016

del 27 de juny al 29 de juliol

Estades 
ESTIU
2016

Pedraforca, 2 (P.I. Casa Nova) 
08272 Sant Fruitós de Bages
T. 93 877 33 99 · www.nats.cat 

Segueix-nos al 

esportives

demana 

informació

Info:
93 877 33 99

COMENÇA A PENSAR EN L’ESTIU 
DELS TEUS FILLS.

Vine al juliol a ECO7 a jugar, parlar i 
divertir-te, tot en ANGLÈS!
Edat: de 3 a 11 anys
Novetat estiu: 
Especial per a joves de 12 a 16 anys. 
Ens introduïm en el seu món parlant en anglès.

www.eco7.cat

Àngel Guimerà, 8-12 · 08241 Manresa · Tel-Fax 93 872 00 33

5
de descompte si
porteu aquest 

anunci

%
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de tot per a nens i nenes

Club 

Des de que ens vam fer del 

Club, no em perdo ni una hora 

del conte,  vaig al teatre, a ioga, 

tallers...i els pares estan 

contents perquè diuen que 

tenen molts avantatges i reben 

mails que els xerren què poden 

fer el cap de setmana...

www.rev istax ics . cat · info@rev istax ics . cat · 662 07 94 00
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Fotografia: Mercè Rial
Estilisme: Itziar Perruqueria
Vestuari: SG4

Daniela

Ona

Valeria

Núria i Candi

Martina i Clàudia

Cinta

Laia

Model per un dia,

El passat 10 d’abril es va celebrar la sessió
MODEL PER UN DIA, a l’estudi que la Mercè
Rial té a Manresa.

tot un plaer!

Aquí us deixem algunes imatges de la jornada...

Martina Gonzalez

Llum Martí

Guanyadora del sorteig de SG4

Guanyadora del sorteig de la Revista Xics
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Fotografia: Mercè Rial
Estilisme: Itziar Perruqueria
Vestuari: SG4

Daniela
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Valeria

Núria i Candi

Martina i Clàudia

Cinta

Laia
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de tot
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