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QUÈ ÉS EL NIU?
0

El Niu és un espai familiar organitzat per 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva que pretén 

que pares, mares i els seus fills comparteixin 

una estona de joc i de companyia. Es busca 

facilitar un espai de relació i trobada amb 

altres famílies que es troben en el mateix 

moment vital, i oferir orientació i suport per 

fomentar unes bones habilitats de criança, és 

a dir, una parentalitat positiva.

Aquest projecte també vol facilitar la transició 

que pot suposar la futura escolarització a P3 

d’infants nascuts el 2017 que prèviament no 

han estat escolaritzats.

QUI HO 
ORGANITZA?
0

Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Cassà de 

la Selva, amb el suport i la col·laboració de la 

Llar d’Infants Municipal Taps.

COM HO FAREM?
0

L’espai familiar El Niu es desenvoluparà un 

cop a la setmana, durant dues hores i quart. 

Les sessions s’estructuren de la següent 

manera: 

• Estona de joc lliure i espontani.

• Realització d’una activitat dirigida per als 

pares, mares, tutors i els infants (lectura d’un 

conte, jocs, manualitats, etc.). 

• Esmorzar compartit i saludable per a grans i 

petits.

• Espai d’orientació i  suport amb una 

professional per resoldre dubtes i compartir 

preocupacions, estratègies i experiències 

amb les altres famílies. 

DESTINATARIS
0

Famílies amb infants nascuts el 2017 i que no 

estiguin escolaritzats a la llar d’infants.

INFORMACIÓ
0

LLOC:

Llar d’Infants Taps 

(Plaça de Xesco Boix, s/n - Cassà de la Selva).

TEMPORALITAT:

Els dimarts al matí del mes de març, abril i 

maig, de 9.30 a 11.45 h.

CALENDARI DE SESSIONS:

• Març: 17, 24 i 31

• Abril: 14, 21 i 28

• Maig: 5, 12 i 19

PREU:

Gratuït.

INSCRIPCIONS:

Del 17 al 28 de febrer a l’Oficina Municipal 

d’Escolarització (Rambla Onze de Setembre, 

113  •  Tel.:  972 46 00 05).
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