
15 de maig de 2019



Dilluns

maig
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maig
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Dimecres

maig
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Dijous

maig
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Divendres

maig
17

Dissabte

maig
18

Places limitades a totes les activitats excepte a les del dia 15 de maig.
Cal reservar prèviament plaça.
Les inscripcions són a partir del dia 8 de maig a la ludoteca o a partir
del dia 9 de maig al 93 652 98 44.
Totes les activitats són gratuïtes.

DESCOBRIM CLEOPATRA

Petita explicació de la vida de la faraona i governant i realització d’activitats i 
tallers plàstics.

A càrrec d’Humbert Ruiz

Horari: de 17.15 h a 18.30 h
Activitat per a infants de 4 a 11 anys inscrits al servei de ludoteca.

Horari: de 18.30 h a 19.45 h
Activitat familiar oberta a la població.
Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys.

PORTES OBERTES LUDOTECA

Sessió de joc a la ludoteca per a infants de 4 a 11 anys. Oberta a la població.

Primer torn: de 17.15 h a 18.30 h (màx. 30 infants)
Segon torn: de 18.30 h a 19.45 h (màx. 30 infants)

Lloc: Ludoteca Infantil L’Olivera

PORTES OBERTES PEQUETECA

Sessió de joc per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. Oberta a la població.

Primer torn: de 10.45 h a 12 h (màx. 15 famílies)
Segon torn: de 12 h a 13.15 h (màx. 15 famílies)

Lloc: Ludoteca Infantil L’Olivera

TALLER FAMILIAR

Espai de joc, d’exploració i descoberta: l’Obrador de la sorra per a famílies amb
infants d’1 a 3 anys.

Primer torn: de 17.15 h a 18.15 h (màx. 15 famílies)
Segon torn: de 18.30 h a 19.30 h (màx. 15 famílies)

Lloc: Sala d’actes de L’Olivera

JOC EN FAMÍLIA

Sessió de joc per a famílies amb infants de 4 a 11 anys.

Primer torn: de 17.15 h a 18.30 h (màx. 15 famílies)
Segon torn: de 18.30 h a 19.45 h (màx. 15 famílies)

Lloc: Ludoteca Infantil L’Olivera

DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES

Espai de joc lliure i creatiu de Tata Inti.

Racó per a nadons: joc heurístic, material tou i circuit de psicomotricitat inspirat
en Pickler. Per a infants de 0 a 3 anys.

Espai construccions: material de joc no estructurat (fustes, suros i cons).
Per a infants d’1 a 6 anys.

Joc simbòlic: cuineta, teatret, casa de nines gegant, estenedor Montessori i transports 
(cotxets + pàrquing i trens + vies de fusta). Per a infants de 2 a 8 anys.

Espai moviment: taules corbes, pneumàtics i balancins. Per a infants de 3 a 8 anys.

Espai disfresses i automaquillatge: baguls i penjadors amb disfresses i teles de 
colors, mirall i pintures (sense tòxics) per pintar-se la cara. Per a totes les edats.

Taller de DJ amb els Pioneer DJ Kids
Un membre de Pioneer DJ Kids ens endinsarà al món del Dj i ens ensenyarà totes les
tècniques per preparar les nostres pròpies sessions. Per a infants a partir de 6 anys.

Eco Barra
Barra amb productes ecològics. Berenar gratuït per als infants.

Horari: de 17 h a 20 h
Lloc: jardins del Centre d’Art Can Castells


